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ส านักงานเลขานกุารไทย – อีย ูเฟล็กที (TEFSO) ชัน้ 3 อาคาร ส.มก. 50 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ 10900 

Thai-EU FLEGT Secretariate Office 3Flr. Kasetsart University Alumni Association Bldg.  

50 Phahonyothin Rd, Lad Yao, Chatuchak, Bangkok 10900โทร. 02-561-5102, 02-561-5103 โทรสาร 02-940-5676 

ติดตามข่าวสารอื่นๆ ได้ที ่Website :  www.tefso.org   Facebook : TEFSO 

 ตวัแทนจากประเทศสมาชิกอาเซียนทัง้ 8 ประเทศ ได้ร่วมแบง่ปันถึงความส าเร็จในการพฒันาระบบยืนยนัความถูกต้อง

ของไม้ท่ีเช่ือถือได้ ณ การประชมุเชิงปฏิบตักิาร เมืองจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย ระหวา่งวนัท่ี 6-8 ธนัวาคม 2559 

 

 ผู้ เข้าร่วมประชมุแบ่งปันความส าเร็จในการพฒันาระบบรับประกนัความถกูต้องตามกฎหมายของไม้ที่เชื่อถือได้ 

 

 อินโดนีเซียได้เลา่ถึงความส าเร็จในการเป็นประเทศแรกของโลกท่ีสามารถออกใบอนญุาตเฟล็กทีด้วยข้อตกลงวีพีเอกับ
อียเูม่ือเดือนพฤศจิกายน 
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 ด้วยกระบวนการท่ีเปิดเผย โปร่งใสและการสร้างความไว้วางใจตลอดการเสวนานัน้ส าคญัต่อการเข้าถึงผู้ มีส่วนได้   
สว่นเสียจากหลายภาคส่วนตามข้อตกลงวีพีเอ นางมาร์ดี มีนงัซารี เครือขา่ยสงัเกตการณ์ป่าอิสระของอินโดนีเซีย ผู้คอยตดิตาม
กระบวนการในฐานะตวัแทนภาคประชาสงัคมเป็นเวลา 15 ปี 
 ในขณะท่ี เวียดนามมีความหวังท่ีจะลงนามข้อตกลงวีพีเอกับอียูในเดือนมีนาคม 2560 ซึ่งเร่ิมการเจรจาไปแล้ว         
เม่ือ 2553 เวียดนามถือเป็นศูนย์กลางการค้าไม้ทั่วโลกแห่งหนึ่ง มีน าเข้าไม้จาก 80 กว่าประเทศเพ่ือเข้ากระบวนการไม้           
และสง่ออกอีกครัง้ 
 การรวบรวมความถูกต้องตามกฎหมายของไม้ท่ีน าเข้าเป็น “หนึ่งในประเด็นท่ีส าคัญท่ีสุดซึ่งได้มีการเจรจากัน        
หลายครัง้” ฮุน วาน ฮาน รองประธานสมาคมอุตสาหกรรมงานฝีมือและไม้ในเวียดนาม ได้น าเสนอในนามคณะผู้แทน             
จากเวียดนาม 
ประเทศไทย ซึ่งเป็นผู้น าเข้าและท ากระบวนการไม้หลักอีกแห่งหนึ่งในภูมิภาค ได้รายงานว่า จะเร่ิมการทดลองภาคสนาม        
เร่ืองนิยามความถกูต้องตามกฎหมายของไม้ในปี 2560  
 โดยนายบรรจง วงศ์ศรีสุนทร ผอ.ส านักรับรองการป่าไม้ กรมป่าไม้ ได้กล่าวถึง การประชุมท่ีประเทศไทยได้เสนอ      
ร่างภาคผนวกนิยามความถกูต้องตามกฎหมาย ขอบเขตผลติภณัฑ์ และการควบคมุการน าเคล่ือนท่ีไม้ตอ่อียเูม่ือปี 2559 
ส าหรับประเทศลาว นิยามความถูกต้องตามกฎหมายก าลังอยู่ในขัน้ตอนสุดท้าย และคาดว่าจะสรุปการเจรจาวีพีเอกับอียู          
ในปี 2561 
 “กระบวนการวีพีเอนัน้ซับซ้อน” ดร.ค าเฟือ สิริวงศ์ หัวหน้าส านักงานเฟล็กทีและรองผอ.กองการพัฒนามาตรฐาน    
ทางเทคนิคป่าไม้ กระทรวงเกษตรและป่าไม้ ได้กล่าวไว้ “หนึ่งในความท้าทายหลักของเราก็เพ่ือดูแลผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย              
ในภาคเอกชนและภาคประชาสงัคมท่ีเก่ียวข้อง” 
 ทางด้านมาเลเซีย เมียนมาร์ กัมพูชา และฟิลิปปินส์ต่างก็ก าลังเดินหน้าสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบยืนยัน           
ความถกูต้องของไม้ให้กบัประเทศ 
 ระบบนีมี้อยู่ ท่ีบริเวณชายฝ่ังตะวันตกตอนกลางของมาเลเซียตัง้แต่ปี 2556 และในปี 2559 รัฐบาลมาเลเซีย                 
ได้เพิม่ข้อก าหนดความถกูต้องตามกฎหมายส าหรับผลติภณัฑ์ไม้ท่ีน าเข้ามาในพืน้ท่ีตัง้แต่วนัท่ี 3 มกราคม 2560 
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 การเจรจาข้อตกลงวีพีเอในมาเลเซียได้หยุดชะงักไปตัง้แต่ปี 2557 ทางรัฐบาลมาเลเซียยอมรับว่า “การยืนยัน        
ความถูกต้องตามกฎหมายนัน้จ าเป็นต่อความต้องการของตลาดในขณะนี ้ไม่ใช่แค่ในอียู ”  เอลีน จูเลียนา มาเลก 
ผู้ช่วยเลขานกุารแผนกการพฒันาอตุสาหกรรมไม้ ต้นยาสบูและปอแก้ว กระทรวงอตุสาหกรรมเพาะปลกูและโภคภณัฑ์มาเลเซีย 
ได้กลา่วไว้ 
เมียนมาร์ ซึ่งก าลังเตรียมเร่ืองวีพีเอและวิเคราะห์ช่องว่างของระบบการยืนยันความถูกต้ องตามกฎหมายของไม้ ท่ีพัฒนา         
เม่ือปี 2556 
 พโย ซิน มอน เนียง ผู้ ช่วยผอ.กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมได้ระบุว่า              
“การวเิคราะห์นัน้ท าขึน้เพ่ือสร้างความเข้มแขง็ให้กบัระบบยืนยนัความถกูต้องตามกฎหมายของไม้และให้เป็นไปตามข้อก าหนด 
(ทางกฎหมาย)ระดบัสากล”  
 กัมพูชาก าลังปฏิบัติตามข้อเสนอแนะจากการศึกษาการท างานของการค้าไม้อิสระท่ีท าขึน้เ ม่ือ 2557 และ                    
จะสร้างความสามารถในการเข้าสู่กระบวนการวีพีเอ โซ ลอน รองผอ.กรมอตุสาหกรรมป่าไม้และความร่วมมือระหว่างประเทศ
ด้านการจดัการป่าไม้กมัพชูากลา่ว 
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 แม้วา่ฟิลปิปินส์จะยงัไมเ่ข้าสูก่ระบวนการวีพีเอ แตอ่ยู่ในช่วงก าลงัพฒันาระบบยืนยนัความถกูต้องตามกฎหมายของไม้
เพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์และตวัชีว้ดัอาเซียนเพ่ือการจดัการป่าไม้อย่างยัง่ยืน 
 “สิ่งท่ีเรามีในฟิลิปปินส์ตอนนีก้็คือ ‘การเดินทางเดียว’ นั่นคือ เม่ือไม้เข้าสู่กระบวนการแปรรูป เราไม่สามารถติดตาม
กลับไปยังแหล่งของไม้ได้” รอล เอ็ม บริซ หัวหน้าฝ่ายป้องกันป่าไม้ ส านักงานการจัดการป่าไม้ กรมสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาตไิด้ให้ข้อมลู “หวงัวา่เราจะสามารถตดิตาม ‘ต้นตอ’ ของผลติภณัฑ์ไม้ได้” 
 และยงักลา่วอีกว่า ระบบยืนยนัความถูกต้องตามกฎหมายของไม้ระบบใหมอ่าจอยู่ภายใต้การหารือระหว่างผู้ มีส่วนได้
สว่นเสียจากหลายภาคสว่นทัว่ประเทศได้ ก่อนจะมีการใช้ระบบ 
กำรสนับสนุนควำมร่วมมือด้ำนอำเซียน 

 ตัง หู ฉ่ิว ท่ีปรึกษาอิสระ ผู้ เ ร่ิมศึกษาเร่ืองความเป็นไปได้ของกลไกระดับภูมิภาคเพ่ือความเข้าใจร่วมกันของ              
ความถูกต้องตามกฎหมายของไม้ รายงานว่า มีความเป็นไปได้สูงท่ีจะพัฒนาแผนการยืนยันความถูกต้องตามกฎหมาย           
ของไม้อาเซียน 
 นอกจากนี ้ยังกล่าวอีกว่า แผนนีจ้ะใช้เกณฑ์และตัวชีว้ดัอาเซียนส าหรับความถูกต้องตามกฎหมายของไม้เป็นหลัก    
ในการด าเนินงาน ซึ่งจ าเป็นต้องทบทวนและแก้ไขให้ได้มาตรฐานโลก 
 อย่างไรก็ตาม ตัง หู ฉ่ิว กล่าวว่า “จะดีมากถ้าจะน าเอาการเข้าถึงอย่างเป็นขัน้เป็นตอนมาใช้ ” เน่ืองจากประเทศ  
สมาชิกอาเซียนอยู่ในขัน้การพฒันาระบบและแผนการรับรองความถกูต้องตามกฎหมายของไม้ซึ่งแตกต่างกนั 
 ตงัแนะน าเร่ืองการประเมินความสามารถขององค์กรท่ีมีอยู่และมีศกัยภาพในการรับรองซึ่งจะเร่ิมทดลองการรับรอง  
การจัดการป่าไม้และห่วงโซ่ผลิตภัณฑ์  และการสร้างความเข้มแข็งความร่วมมือด้านภาษีศุลกากรในระดับภูมิภาคเพ่ือ       
อ านวยความสะดวกด้านการค้าไม้อย่างถกูกฎหมายในภมูภิาค 
 ตัวแทนจากส านักงานเลขาธิการอาเซียนและโครงการอียู เอฟเอโอ เฟล็กที ก็ร่วมพูดคุยถึงโอกาสความร่วมมือ              
ท่ีจะเป็นไปได้ในระดบัภมูภิาค 
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 ช่วงต้นปี 2559 การประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านเกษตรกรรมและป่าไม้ได้ยอมรับแผนงานส าหรับหลกัธรรมาภิบาล   
ป่าไม้ในอาเซียน (2559-2568) 
 เดียน สกุมายาวะ เจ้าหน้าท่ีอาวโุสจากส านกังานเลขานกุารอาเซียน กลา่ววา่ ขณะนี ้แผนจดัท าขึน้เพ่ือพฒันาขอบข่าย
ระดบัภมูภิาคเพ่ือความเข้าใจเร่ืองความถกูต้องตามกฎหมายของไม้ร่วมกนั และช่วยให้วสิาหกิจป่าไม้ขนาดเลก็และขนาดกลาง
เป็นไปตามข้อก าหนดการค้านานาชาต ิท่ามกลางประเทศอ่ืนๆ  
 “เราหวงัท่ีจะสง่เสริมภาคเอกชนเพ่ือสร้างตลาดผลิตภณัฑ์ป่าไม้จากแหลง่ท่ีถูกกฎหมาย” สกุมายาวะ ได้กลา่วเพิ่มเติม 
ไมมี่สิง่ใดท่ีจะส าคญัไปกวา่การสร้างความเข้าใจให้กบัลกูค้าในภมูภิาค 
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