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

ข้อตกลงการบังคับใช้กฎหมายป่าไม้ ธรรมาภิบาลและการค้า (FLEGT) ได้ถูกเขียนขึ้นเพ่ือพัฒนาการบริหาร

จัด ก า ร ป่ า ไ ม้ ที่ ดี  ซ่ึ ง ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร พั ฒ น า บ้า น เ มื อ ง  ก า ร ป้ อ ง กั น เ ศร ษฐ กิ จส า ธ า ร ณะ แล ะ ป ก ป้ อ ง                                    

แหล่งทรัพยากรธรรมชาติของป่าไม้ 

คนงานระบายตาประทบับนไมท้่อนที่เตรียมส่งออก Photo-AFP 

เจ้าหน้าที่ ป่าไม้ เจ้าหน้าที่ภาครัฐที่ เ ก่ียวข้อง กลุ่มอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม และกลุ่มธุรกิจไม้ได้มาพบกัน                           

ที่เมืองมณัฑะเลย ์เม่ือวนัที่ 15 กุมภาพนัธ ์เพือ่ประชุมถกเถียงถึงกระบวนการที่เก่ียวขอ้งกบัการบงัคบัใชก้ฎหมาย
ป่าไม ้ธรรมาภิบาลและการคา้ ตามขอ้ตกลงการเป็นหุน้ส่วนดว้ยความสมคัรใจ (FLEGT-VPA) ระหวา่งเมียนมาร์

กบัสหภาพยโุรป 
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"การผลิตไม้ผิดกฎหมายส่งผลต่อส่ิงแวดล้อมทางธรรมชาติอละเศรษฐกิจทางสังคม การติดสินบนและ               

การคอร์รัปชัน่ก็สามารถเกิดขึ้นไดใ้นประเทศ" U Soe Hein เลขานุการกลุ่ม Sein Soe ซ่ึงเขา้ร่วมโครงการ FLEGT-
VPA ไดก้ล่าวไว ้

"นอกจากน้ี รัฐยงัสูญเสียรายได้รายปีประมาณ 1 แสนพนัลา้น สาหตุก็มาจากผลิตภณัฑไ์ม้ผิดกฎหมาย บริษทั            

ที่เก่ียวขอ้งกบัไมผ้ิดกฎหมายยงัเป็นสาเหตุก่อให้เกิดความไม่มัน่คงทางเศรษฐกิจ ท าให้คุกคามต่อการลงทุนและ     
น ามาสู่ความเสียหายที่ไม่จ  าเป็น" เขากล่าว 

U Soe Hein กล่าวว่าเน่ืองดว้ยจุดอ่อนของกฎหมายบา้นเมือง กลุ่มชนพื้นเมืองซ่ึงตอ้งพึ่งพาป่าไมจึ้งไม่ไดรั้บการ
ปกป้องจากกลุ่มคนที่ครอบครองที่ดินเพาะปลูก  

"ดงันั้น FLEGT-VPA จึงเป็นแนวทางที่ส าคญัส าหรับการพฒันาการบริหารจดัการป่าไมท้ี่ดีซ่ึงส่งเสริมการแบ่งปัน

ทรัพยากรป่าไม"้ เขาพดู 

เมียนมาร์ไดส่้งค  าขอร้องอยา่งเป็นทางการไปยงัอียเูพื่อขอเป็นส่วนหน่ึงในแผนปฏิบติัการ FLEGT-VPA ในขั้น

เตรียมความพร้อม และทางอียไูดต้อบรับค าขอเม่ือเดือนมีนาคม 2014 และการประชุมปฏิบตัิการ เร่ืองการเตรียม

ความพร้อม FLEGT-VPA ระหวา่งอียกูบัเมียนมาร์ ซ่ึงจดัขึ้นเม่ือเดือนมกราคม 2015 

การด าเนินการแผนปฏิบตัิการ FLEGT-VPA สามารถให้ประโยชน์ได้มากขึ้น ทั้งในเร่ืองของระบบการออก

ใบอนุญาตเพือ่สนบัสนุนไมท้ี่ถูกกฎหมาย ระบบติดตามการน าเคล่ือนที่ไม ้และการพฒันาการจดัการป่าไม้ 

ปัจจุบนัน้ี มีหลายประเทศที่ยงัอยูร่ะหว่างขั้นตอนการเจรจาเพือ่ให้แผน FLEGT-VPA ประสบความส าเร็จ ไดแ้ก่ 

ไอวอร่ีโคสต ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยแห่งคองโก กาบอง กายอานา ฮอนดูรัส ลาว มาเลเซีย ไทย และเวยีดนาม 

ส่วนประเทศที่ผ่านการเจรจาแล้วนั้ น ได้แก่ แคเมอรูน กานา อินโดนีเซีย ไลบีเรีย และคองโก แต่มีเพียง
อินโดนีเซียเท่านั้นที่สามารถออกใบอนุญาต FLEGT ได ้
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"FLEGT ด าเนินการโดยอียู ส่วนประเทศหุ้นส่วนตอ้งปฎิบติัตามขอ้ตกลงการเป็นหุ้นส่วนด้วยความสมัครใจ 

(VPA)" U Kyaw Tun ผูเ้ขา้ร่วมโครงการ FLEGT ไดก้ล่าวไว ้

"ถา้เมียนมาร์ตอ้งการส่งออกไมไ้ปยงัอีย ู เราตอ้งท าตามกระบวนการ VPA ซ่ึงจะน าไปสู่ความส าเร็จตามขอ้ตกลง

การคา้พหุภาคี ดงันั้น การควบคุมการจดัการป่าไมท้ี่มัน่คงและปลอดภยัสามารถท าได ้ในขณะเดียวกนัก็เป็นการ

เร่ิมตน้การคา้ไมท้ี่ถูกกฎหมายดว้ยเช่นกนั" เขาพดู 

ในปี 1975 มีพื้นที่ป่าไมเ้มียนมาร์คิดเป็น 61 เปอร์เซ็นตข์องพื้นดิน ในปี 2010 พื้นที่ไดล้ดลงอยูท่ี่ 47 เปอร์เซ็นต ์

ภายในระยะเวลา 20 ปี ตั้งแต่ 1990 ถึง 2010 ตามผลการวิจยั พื้นที่ป่าไมท้ั้งหมดลดลงถึง 0.95 เปอร์เซ็นต์ต่อปี 
โดยประมาณ 

ในมุมมองของนกัปฏิบตัิการ FLEGT-VPA สาเหตุหลกัที่ป่าไมล้ดลงคือการท าไมผ้ิดกฎหมายและการคา้ไมแ้ละ

ผลิตภณัฑไ์มท้ี่ผดิกฎหมาย 

 

ที่มา http://www.mmtimes.com/index.php/national-news/mandalay-upper-myanmar/25008-eu-standard-

forestry-agreement-to-be-set-up.html 
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