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แกะกลอง VPA คอือะไร และมโีครงสรางอยางไร 

แกะกลอง VPA เปนเนือ้หาสาํหรับบุคคลใดกต็ามทีส่นใจ 
หรือกําลังทาํความเขาใจเกีย่วกับขอตกลงการเปนหุนสวนดวยความสมัครใจของ FLEGT 
เนื้อหาในเอกสารนีเ้หมาะสําหรับผูอานที่ยังใหมกับหัวขอ FLEGT และ VPA และผูที่คุนเคยกับหัวขอนี้แลว 

แกะกลอง VPA แบงเนื้อหาออกเปน 6 หัวเร่ือง โดยอธิบายแงมุมตางๆ ของ VPA 
ดวยระดบัรายละเอียดที่มากขึ้น คลกิทีส่ญัลกัษณดานลางเพือ่เริม่สาํรวจหวัเรือ่งทีต่องการ 

VPA คืออะไร 

กระบวนการ VPA 

ผูมีสวนไดเสียในกระบวนการ VPA 

โครงสราง VPA 

องคประกอบของ VPA 

VPA และธรรมาภิบาล 

 

ขอความปฏเิสธความรบัผดิ เนื้อหาใน แกะกลอง VPA 
เปนไปตามการถายทอดบทเรียนและประสบการณที่รวบรวมและอธิบายโดยศูนยอํานวยการการบังคับใช
กฎหมายปาไม ธรรมาภิบาล และการคาแหงสหภาพยุโรป (EU FLEGT Facility)  และดวยเหตนุี้ 
ศูนยอํานวยการจึงเปนผูรับผิดชอบแตเพียงผูเดยีว  สําหรับคําแนะนําหรือคําถาม กรุณาติดตอ EU FLEGT 
Facility ไดที่: info@euflegt.efi.int 
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VPA คอือะไร 

ขอตกลงการเปนหุนสวนดวยความสมัครใจ (VPA) 
เปนองคประกอบสาํคัญของแผนปฏิบัตกิารการบังคับใชกฎหมายปาไม ธรรมาภิบาล และการคา (FLEGT) 

ของสหภาพยุโรปเพื่อจัดการปญหาการคาไมที่ไมถูกกฎหมาย 

VPA 
เปนขอตกลงการคาแบบทวภิาคีที่มีการเจราจาระหวางสหภาพยุโรปและประเทศสงออกไมที่อยูนอกสหภา
พยุโรป แมแตละฝายจะเขาสู VPA โดยสมัครใจ 
แตขอตกลงจะมีผลผกูพันทางกฎหมายเม่ือทั้งสองฝายรวมลงสัตยาบัน 

กระบวนการ VPA 

มีวัตถุประสงคเพื่อทําใหแนใจวาไมและผลิตภัณฑไมที่นาํเขามายังสหภาพยุโรปจากประเทศหุนสวน 
ไดปฏิบัตติามกฎหมายของประเทศนัน้ 

เพื่อบรรลุวตัถปุระสงคนี้ อันดับแรก ประเทศหุนสวนตองตัดสินใจวา 
จะนํากรอบกฎหมายระดับชาตขิองตนสวนใดมาใชนิยามความถกูตองตามกฎหมายตามวตัถุประสงคของ 
VPA อีกทั้งประเทศหุนสวนจะตอง (และมีการอธิบายไวในเนื้อหาและภาคผนวก VPA) 
มีระบบยืนยันการปฏิบตัิตามกฎหมาย และการออกใบรับรอง FLEGT ใหกับผลิตภัณฑที่ถูกกฎหมาย 
สวนใหญแลวประเทศหุนสวนจะพัฒนาจากระบบที่มีอยูเดิมเพื่อบรรลุวตัถปุระสงคนี ้

 ระบบการประกันความถกูตองตามกฎหมายของไมของ VPA  ตองไดรับการตรวจสอบที่เปนอิสระ 
เพื่อใหแนใจวาระบบทํางานไดจริงตามที่ระบุไว 

ตามขอกาํหนดของกฎระเบยีบการคาไมและผลิตภัณฑไมของสหภาพยุโรป (EU Timber Regulation) 
ผลิตภัณฑที่มีใบรับรอง FLEGT สามารถเขาสูตลาดสหภาพยุโรปไดโดยอัตโนมัติ 
สวนผลิตภัณฑไมที่ไมมีใบรับรอง FLEGT ผูนาํเขาตองแสดงหลักฐานความถูกตองตามกฎหมายของไม 
และสามารถตรวจสอบยอนกลับได 

ในขณะทีเ่ขียนเนื้อหานี้ มี 6 ประเทศหุนสวนที่ไดลงนาม VPA กับสหภาพยุโรปแลว ไดแก คาเมรูน 
สาธารณรัฐแอฟริกากลาง กานา อินโดนีเซยี ไลบีเรีย และสาธารณรัฐคองโก 
ปจจุบันประเทศเหลานีก้ําลังพัฒนาระบบที่ไดตกลงไวใน VPA 

การเจรจายังดาํเนินตอไประหวางสหภาพยุโรปและอีก 9 ประเทศ ไดแก โกตดิวัวร 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก กาบอง กายอานา ฮอนดูรัส ลาว มาเลเซีย ไทย และเวียดนาม และมีอีก 
11 ประเทศในทวีปแอฟริกา เอเชีย และอเมริกากลางและใต ที่ไดแสดงความสนใจในการทาํขอตกลง VPA 

VPA มคีวามพเิศษอยางไร 

VPA แตกตางจากขอตกลงการคาแบบทวภิาคทีั่วไปในหลากหลายแนวทาง 

ประการแรก แมสหภาพยุโรปและรัฐบาลแหงชาติจะเปนผูเจรจา VPA 
แตเนื้อหาของขอตกลงจะตดัสินกันในประเทศหุนสวน ผานกระบวนการหารือแลกเปล่ียนความคิดเห็น 
ดวยการมีสวนรวมของผูมีสวนไดเสียจากภาครัฐบาล ภาคเอกชน และภาคประชาสงัคม ซึ่งหมายความวา 
ผูมีสวนไดเสียของประเทศเปนผูตัดสินวาจะนิยามไมถกูกฎหมายตามกฎหมายในประเทศนัน้อยางไร 

http://www.euflegt.efi.int/legality-definition1
http://www.euflegt.efi.int/timber-legality-assurance-system
http://www.euflegt.efi.int/vpa-country-stakeholders


ประการทีส่อง ซึ่งไมเหมือนกับขอตกลงการคาสวนใหญ ทั้งสองฝายจะเจรจาสูเปาหมายเดียวกัน คือ 

การกาํจัดการคาไมที่ไมถูกกฎหมายและปรับปรุงธรรมาภิบาลปาไมใหดขีึ้น 

ประการทีส่าม VPA ไดรวมการปฏิรูปกฎหมายและธรรมาภิบาลไวในกระบวนการและเนื้อหาของ VPA 
เร่ืองที่ปฏิรูปไดแกเร่ืองตางๆ ที่ผูมีสวนไดเสียระบวุาจําเปนตอความนาเช่ือถือของ VPA ซึงหมายความวา 
VPA สามารถปรับปรุงความโปรงใส พันธะความรับผิดชอบ และการมีสวนรวมในการตัดสินใจใหดขีึ้น 

ดังนั้นแลว การผสมผสานพลังทางการคาและการปฏิรูปธรรมาภิบาลอันเปนเอกลักษณของ VPA 
ประกอบกบัการใชแนวทางผูมีสวนไดเสียพหุภาคใีนการเจรจาและลงมือปฏิบตัิ 
จะสามารถทําใหบรรลุเปาหมายทั้งทางสังคมและสิ่งแวดลอม และเศรษฐกิจ  

หวัขอทีเ่กีย่วของกบัแกะกลอง VPA 

 VPA และ แผนปฏิบตัิการ FLEGT 

พลวัตของกระบวนการ VPA 

หลักการของ VPA  

ลงิคภายนอก 

ประเทศที่เขารวม VPA  

http://www.euflegt.efi.int/vpas-and-good-governance
http://www.euflegt.efi.int/vpas-and-the-eu-flegt-action-plan
http://www.euflegt.efi.int/dynamics-vpa
http://www.euflegt.efi.int/vpa-principles
http://www.euflegt.efi.int/vpa-countries


 

หลกัการ VPA 

หลักการตอไปนี้อธิบายถึงหลักปรัชญาเบื้องหลังขอตกลงการเปนหุนสวนดวยความสมัครใจ (VPA) 
และความแตกตางของ VPA กับขอตกลงทางการคาทั่วไป 

VPA เปนขอตกลงทีท่าํดวยความสมคัรใจ แตหลงัจากทาํขอตกลงแลว จะมผีลผกูพนัทางกฎหมาย 
สหภาพยุโรปและประเทศสงออกไมเลือกที่จะเขาสูกระบวนการ VPA เอง หากมีการลงสัตยาบัน VPA 
จะมีผลผูกพนัทั้งสหภาพยุโรปและประเทศหุนสวน 

VPA เปนกระบวนการแบบมสีวนรวม และสะทอนถงึฉนัทามตแิหงชาต ิเพื่อใหแนใจวากระบวนการ VPA 
มีความนาเช่ือถอืและเปนไปตามความคาดหวังของตลาด สหภาพยุโรปแนะนาํใหภาคเอกชน 
องคกรภาคประชาสังคม และถาเปนไปได ชุมชนทองถิ่นเขาไปมีสวนรวมตลอดทั้งกระบวนการ VPA 

VPA เปนกระบวนการทีน่าํไปปฏบิตัไิดจรงิและมุงเนนผลสมัฤทธิ ์VPA 
ทําใหปญหาที่ระบุโดยผูมีสวนไดเสียมีทางออกที่ม่ันคงย่ังยืน โปรงใส และเปนไปได 

VPA เปนกระบวนการทีโ่ปรงใส การเจรจาเพื่อตกลงทางการคามักจัดขึ้นแบบไมเปดเผย แตการเจรจา 
VPA มีขึ้นโดยมีการปดบังนอยที่สุด 

VPA เปนมากกวาขอตกลงทางการคา VPA ยังมีเปาหมายสงเสริมความย่ังยืนทางสังคมและสิ่งแวดลอม 

VPA สงเสรมิการมธีรรมาภบิาล VPA มีเปาหมายพัฒนาความโปรงใส พันธะความรับผิดชอบ 
และการบังคบัใชกฎหมายใหดีขึ้น และเสริมสรางสิทธิของประชาชนทีพ่ึ่งพาปาไมใหมีความเขมแข็ง 

VPA มปีระเทศเปนเจาของ 
การมีสวนรวมของผูมีสวนไดเสียจะรับประกันถึงความเปนเจาของในระดับชาตขิอง VPA 
และทาํงานไดผลดีในบริบทระดับชาต ิ

VPA เปนกระบวนการทีย่ดืหยุน กระบวนการ VPA เปดรับความคดิเห็นและวิธแีกปญหา 
มีการนาํไปประยุกตใชกับสภาพทีเ่ปนจริงและเปาหมายของหุนสวนในแตละประเทศ ไมมีพิมพเขียว 

และไมมีกําหนดเวลาดาํเนินกระบวนการ VPA ที่เขมงวด 

หวัขอทีเ่กีย่วของกบัแกะกลอง VPA 

พลวัตของกระบวนการ VPA 

ระยะตางๆ ของ VPA 

VPA สงเสริมธรรมาภบิาลปาไมไดอยางไร 

ลงิคภายนอก 
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แผนปฏบิตักิารของ VPA และ FLEGT 

ขอตกลงการเปนหุนสวนดวยความสมัครใจ (VPA) 
เปนหนึ่งในหลายองคประกอบของแผนปฏิบัตกิารการบงัคับใชกฎหมายปาไม ธรรมาภิบาล และการคา 
(FLEGT) ประจําป 2003 

ซึ่งมีเปาหมายจัดการปญหาการคาไมที่ไมถูกกฎหมายสหภาพยุโรปไดจัดทาํแผนปฏิบัติการ FLEGT 
ตามความกังวลที่เพิ่มขึ้นของนานาประเทศถึงผลกระทบที่มีตอสังคม เศรษฐกิจ และสิง่แวดลอม 

อันมาจากการคาไมที่ไมถกูกฎหมาย 

ในชวงตนของทศวรรษ 2000 

ความพยายามที่จะจัดการปญหาการคาไมที่ไมถูกกฎหมายของนานาประเทศไดมุงไปที่การบริหารจัดกา
รปาไม การบังคับใชกฎหมาย และการมีธรรมาภิบาล แตไมมีเร่ืองการคา 

ความพยายามเหลานี้ไมสามารถระงับยับย้ังการปฏบิัตทิี่ไมมีความถูกตองตามกฎหมายได 

สหภาพยุโรปจึงตดัสินใจนาํเอาการคาเขาเปนสวนประกอบของนโยบายเพื่อตอบโตการคาไมที่ไมถูกกฎ

หมายการคามีศักยภาพสรางสิ่งจูงใจที่แข็งแกรงตอทั้งประเทศผูผลิต และตอตลาดสหภาพยุโรป 
ในการตรวจพสิูจนผลิตภัณฑถูกกฎหมาย ดวยเหตุนี้ แผนปฏิบัตกิาร FLEGT 
ของสหภาพยุโรปจึงประกอบดวยมาตรการทั้งดานอุปสงค และอุปทาน  

• กฎระเบียบ FLEGT ของสหภาพยุโรปป 2005 (EU FLEGT Regulation) 
รวมทั้งคําแนะนําของคณะกรรมาธิการทีเ่กี่ยวของไดมอบอํานาจใหคณะกรรมาธกิารยุโรป 
(European Commission) เจรจา VPA 
กับประเทศผูสงออกไมและหนวยงานที่มีอํานาจในสหภาพยุโรป 
เพื่อสรางหลักเกณฑการนําเขาผลิตภัณฑที่มีใบรับรอง FLEGT จากประเทศหุนสวน VPA 

• กฎหมายอ่ืน เชน กฎระเบยีบการคาไมและผลิตภัณฑไมของสหภาพยุโรป (EU Timber 
Regulation) ป 2013 
กําหนดใหผูนําเขาในสหภาพยุโรปนาํเอาวิธกีารปฏิบตัอิยางมีความรับผิดชอบเพื่อไมใหเกิดควา
มเสียหายแกผูอ่ืน (Due Diligence)  
ซึ่งก็คือวิธีการแสดงหลักฐานความถูกตองตามกฎหมายของไมมาใช 
เพื่อใหม่ันใจวาไมและผลิตภัณฑไมที่คาขายอยูถกูกฎหมาย 

• สนับสนนุประเทศสงออกไมที่ตองการแกปญหาการคาไมที่ไมถูกกฎหมาย 

• สนับสนนุการริเร่ิมของภาคเอกชน 
ซึ่งรวมถึงมาตรฐานทางจริยธรรมโดยสมัครใจของบริษทัที่จัดซื้อไม 

• สงเสริมนโยบายการจัดซื้อจัดจางภาครัฐที่จัดซื้อเฉพาะผลิตภัณฑถูกกฎหมาย 

• ความพยายามที่ทาํใหแนใจวาไมนําการลงทนุไปสงเสริมการคาไมที่ไมถูกกฎหมาย 

• ดําเนนิการเพื่อจัดการปญหา 'ไมที่สรางผลประโยชนขัดแยง' 
คือนํารายไดจากการคาไมไปสนับสนุนความขัดแยงที่มีการใชกาํลังอาวุธ 

 

หวัขอทีเ่กีย่วของกบัแกะกลอง VPA 



VPA คืออะไร 

หลักการ VPA 

พลวัตของกระบวนการ VPA 

ลงิคภายนอก 

แผนปฏิบัตกิารของ FLEGT แหงสหภาพยุโรปคืออะไร 

ศูนยอํานวยการการบังคับใชกฎหมายปาไม ธรรมาภิบาล และการคาแหงสหภาพยุโรป (EU FLEGT 
Facility) 

กฎระเบียบของ FLEGT 

European Commission. 2012. Combatting illegal logging: Lessons from the EU FLEGT Action Plan. 
[ดาวนโหลดไฟล PDF] 

European Union. 2007. FLEGT Briefing Note 01: What is FLEGT? European Union. [ดาวนโหลดไฟล 
PDF] 

European Union. 2007. FLEGT Briefing Note 02: What is legal timber? European Union. 
[ดาวนโหลดไฟล PDF] 

European Union. 2007. FLEGT Briefing Note 06: Voluntary Partnership Agreements (VPA). European 
Union. [ดาวนโหลดไฟล PDF] 
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กระบวนการ VPA 

ประเทศสงออกไมและสหภาพยุโรปรวมกันพัฒนาขอตกลงการเปนหุนสวนดวยความสมัครใจ (VPA) 
เปนระยะหรือขั้นตางๆ ผานกระบวนการทีห่ลากหลาย ไดแก 
การเจรจาแบบทวิภาคีระหวางสหภาพยุโรปและประเทศสงออกไม 
และการเจรจาในประเทศผูสงออกไมเอง 
และการเจรจาระหวางกลุมผูมีสวนไดเสียกลุมตางๆในประเทศสงออกไม  

ขณะทีก่ารเจรจาทวิภาคีทาํให VPA เปนขอตกลงที่เปนทางการ 
การอภปิรายแลกเปล่ียนความคิดเห็นภายในประเทศผูสงออกกก็ําหนดเนื้อหาของขอตกลง  การเจรจา 
VPA แตกตางจากการเจรจาการคาสวนใหญ สหภาพยุโรปและประเทศสงออกไมไมไดเปนคูปรปกษกัน 
แตกลับทาํงานรวมกันเพื่อบรรลุเปาหมายเดียวกัน คือการกําจัดการคาไมที่ไมถูกกฎหมาย 

การจะทาํให VPA มีความนาเช่ือถือในตลาดซื้อขาย VPA 
ตองสามารถใหความม่ันใจกบัผูนําเขาในสหภาพยุโรปวาจะออกใบรับรอง FLEGT 
ใหกับไมถูกกฎหมายเทานัน้ สหภาพยุโรปคาดหวังวากระบวนการ VPA 
ที่มีสวนรวมของผูมีสวนไดเสียจํานวนมากและที่ไดแกปญหาตางๆที่ผูมีสวนไดเสียระบุจะสรางและดํารงค
วามเปนเจาของ VPA ใหกบัประเทศหุนสวน  และทาํให VPA มีความนาเช่ือถือ   

ความคาดหวังของประเทศสงออกไมขึ้นอยูกบับริบทของประเทศ และประเด็นตางๆ 
ที่ผูมีสวนไดเสียใหความสาํคัญ ไมมีพิมพเขียวสาํหรับกระบวนการ VPA ความยืดหยุนของรูปแบบ VPA 

จะชวยใหผูมีสวนไดเสียสามารถพฒันาขอตกลงที่เปนไปตามความตองการ 
และมีแผนทีน่ําทางหรือโรดแม็บที่เหมาะสมสําหรับการนาํขอตกลงไปปฏิบัต ิ

กระบวนการ VPA 
เปนสิ่งที่ไมเคยเกดิขึ้นมากอนเนื่องจากเปนกระบวนการที่พยายามแกปญหาตลอดทัง้หวงโซคณุคา 
กระบวนการ VPA ทําใหตวัแทนรัฐบาลแหงชาติ ภาคเอกชน 

และภาคประชาสังคมรวมหาวิธสีงเสริมกิจกรรมการทําปาไมที่ถูกกฎหมายเพื่อสนับสนุนเปาหมายทางเศร
ษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม 

จากประสบการณที่ผานมาจนถึงปจจุบันแสดงใหเห็นวา 
ความทาทายดานธรรมาภิบาลบางประการตองใชเวลาในการจัดการ และยังใชเวลาที่จะทาํใหม่ันใจวา 
ขั้นตอนการเจรจาจะมีความนาเช่ือถือและจะบังเกดิผล 
รวมทั้งขั้นตอนการนาํไปปฏบิัติมีความครอบคลุมและตอบสนองตอความทาทายใหมๆ  ที่จะปรากฏขึ้น 

เนื่องจากการนํา VPA ไปปฏบิัติเปนการดําเนินการของประเทศสงออกไม 
และไมไดขับเคล่ือนดวยเงินทุนจากภายนอก จึงตองการความมุงม่ันที่เขมแข็งของประเทศนัน้ๆ 
เพราะการรักษาพลังขับเคล่ือนของกระบวนการ VPA อาจจะกลายเปนความทาทายได 
ดังนั้นสหภาพยุโรปจึงกําลังสํารวจหาแนวทางสงเสริมใหกระบวนการดังกลาวในประเทศทียั่งใหมกับ 
VPA ประสบความสําเร็จโดยที่ไมตองใชเวลานานเกินไป  

แมการออกใบรับรอง FLEGT จะเปนเปาหมายสําคญัของกระบวนการ VPA แตก็ไมใชจุดสิ้นสุด 
การปฏิรูปธรรมาภิบาล การติดตามผลกระทบ 
การปรับปรุงระบบการประกนัความถูกตองตามกฎหมายของไม และกิจกรรมอ่ืนๆ ยังคงดําเนนิตอไป 

หวัขอทีเ่กีย่วของกบัแกะกลอง VPA 
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ผูมีสวนไดเสียในกระบวนการ VPA 

หลักการ VPA 

พลวัตของกระบวนการ VPA 

ระยะตางๆ ของ VPA  
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พลวตัของกระบวนการ VPA 

กระบวนการจัดทําขอตกลงการเปนหุนสวนดวยความสมัครใจ (VPA) 
ประกอบดวยหลากหลายกระบวนการที่ทบัซอนและปฏิสมัพันธกัน กระบวนการเหลานี้สะทอนถึงการเมือง 
และพลวัตอ่ืนๆ ในสหภาพยุโรป ในประเทศหุนสวนที่สงออกไม และในการเจรจาทวภิาค ี

ดังนั้น กระบวนการ VPA จึงซับซอน มีโอกาสที่จะใชเวลายาวนาน 
และมีแนวโนมที่ความสัมพันธเชิงอํานาจจะมีการเปล่ียนแปลง เชน 
ที่สืบเนื่องจากผลการเลือกตัง้ระดับชาติ ไมมีบุคคลใดบคุคลหนึ่ง 
หรือสถาบันใดสถาบันหนึ่งควบคุมกระบวนการ VPA แตกระบวนการ VPA 
ขับเคล่ือนดวยความเปนหุนสวน โดยผูมีสวนไดเสียรวมกลุมกันระบุทางออกของปญหา 
โครงสรางทั้งแบบที่เปนทางการและไมเปนทางการตางสนับสนนุกระบวนการเหลานี้ 

ความคดิเหน็จากจอหน ฮดัสนั (John Hudson) ถงึสิง่ทีน่าตืน่เตนเกีย่วกบั VPA 

"หนึ่งในสิ่งที่นาตืน่เตนที่สดุสําหรับผมก็คือ นี่ไมใชรัฐบาล 
ไมใชนักเคล่ือนไหวจากองคกรพัฒนาเอกชน (NGO) ไมใชภาคเอกชน 
แตเปนคนเหลานี้ทั้งหมดที่มารวมกันเนื่องจากมีเหตุผลของการขับเคล่ือนที่เหมือนกนั 
และผมคิดวาความสําเร็จที่เกิดขึ้นจนถึงขณะนี้ คือผลพวงจากความรวมมือของคนที่แตกตางกนั 
มารวมกลุมกัน และไมไดมารวมกันโดยธรรมชาติ มันใชเวลา และแนนอนทีค่วามตึงเครียดยังมีอยู 
เพราะแรงจูงใจที่ตางกัน แตความสาํนึกในผลประโยชนสวนรวมนั้นมีมากกวาที่เคยเปนมา"  

จอหน ฮัดสัน อดตีทีป่รึกษาอาวุโสดานปาไมของ UK Department for International Development 
/ ที่มา: จากบทสัมภาษณของ EU FLEGT Facility ป 2014 

 

พลวตัของ VPA ในประเทศสงออกไม 

พลวัตที่สงผลตอกระบวนการ VPA ในประเทศสงออกไม สะทอนถึงบริบททางการเมืองระดับชาติ 
เร่ืองที่ผูมีสวนไดเสยีใหความสําคัญ 
และความสัมพนัธภายในแตละกลุมผูมีสวนไดเสียและความสัมพันธระหวางกลุมผูมีสวนไดเสียกลุมตางๆ 

ความสมัพนัธภายในแตละกลุมผูมสีวนไดเสยีและความสมัพนัธระหวางกลุมผูมสีวนไดเสยีกลุมตางๆ 

การทีผู่มีสวนไดเสียกลุมตางๆใหความสําคัญกับเร่ืองตางๆไมเหมือนกันสงผลใหกลุมเหลานี้มีมุมมองตอ 
VPA ตางกัน และสงผลใหประเทศหนึ่งๆเขาสูการเจรจาหรือไม  (ดูเนือ้หาในกรอบ 
‘ความตองการทีต่างกนัอาจสงผลตอความคิดเห็นของผูมีสวนไดเสียเกี่ยวกับ VPA') ตัวอยางเชน: 

• รัฐบาลอาจเขาใจวา VPA เปนเคร่ืองมือสนบัสนุนการบังคับใชกฎหมาย 
เพิ่มรายไดภาษีจากภาคปาไม หรือรับประกันความย่ังยืนของการทําปาไม 

• ผูสงออกไมอาจมองวา VPA เปนชองทางขยายตลาด 
หรือใชกําจัดการแขงขันที่ไมเปนธรรมจากไมผิดกฎหมายราคาถกู 

• องคกรภาคประชาสังคมอาจเห็นวา VPA เปนเคร่ืองมือสูความสาํเร็จในการปฏิรูปธรรมาภิบาล 
หรือการบรรลุเปาหมายดานสิ่งแวดลอม 

http://www.euflegt.efi.int/vpa-structures


การทีก่ลุมผูมีสวนไดเสียเห็นความสาํคัญของเร่ืองตางๆไมเหมือนกันทาํใหเปนการยากที่กลุมเหลานี้จะหา
จุดรวมกันได อยางนอยก็ในชวงแรก  
ความสัมพนัธในอดตีของกลุมเหลานี้ที่มีอยูนอยและไมเทาเทียมกันโดยเฉพาะความสมัพันธระหวางภาคป
ระชาสังคมกับภาครัฐ และกบัภาคเอกชน จึงย่ิงเปนอุปสรรคตอความกาวหนาของกระบวนการเจรจา VPA 
อยางไรก็ตาม กรณีทีผ่านมาสวนใหญ กระบวนการ VPA ไดชวยสรางสมดุลพลวตัทางอํานาจ 
และสงเสริมวัฒนธรรมการมีสวนรวมอยางสรางสรรคระหวางกลุมผูมีสวนไดเสยีกลุมหลักๆ  

ความทาทายสาํคัญของผูมีสวนไดเสียแตละกลุม 
คือการทําใหกลุมอ่ืนเขาใจมุมมองของตนและเขาใจวากลุมของตนไมไดมีเจตนาราย 
การเขาใจมุมมองของกนัและกัน จะชวยใหกลุมผูมีสวนไดเสียพบวิธปีระนปีระนอม 
และวธิีการสรางการเปล่ียนแปลงที่นาํประโยชนมาสูทกุฝาย การยืนหยัด การเสวนาแบบเปด 
และความเต็มใจที่จะประนีประนอมคือกุญแจสําคัญ 

ภายในกลุมผูมีสวนไดเสยีเดยีวกันยังอาจใหความสําคัญกับเร่ืองตางๆไมเหมือนกันไดดวย 
เชนในภาคเอกชน ผูประกอบการขนาดเล็กมีความตองการแตกตางจากบริษัทขนาดใหญ 
สวนในกลุมองคกรภาคประชาสังคม บางองคกรก็สนใจในเร่ืองเฉพาะเจาะจงที่ VPA อาจสงผลกระทบ 
เชน สทิธิมนษุยชน ความยากจน หรือความหลากหลายทางชีวภาพ แตองคกรอ่ืนอาจไมไดใหความสนใจ 

การเจรจาภายในประเทศทั้งภายในกลุมผูมีสวนไดเสยีเดยีวกัน และระหวางกลุมตางๆ 
จะกาํหนดจุดยืนของประเทศในการเจรจาขอตกลงทวิภาค ีVPA กบัสหภาพยุโรป 
ผูมีสวนไดเสียระบุถึงประโยชนที่พวกเขามีตรงกัน และบรรลุขอตกลงรวมกันในสิ่งทีพ่วกเขาตองการให 
VPA ทาํใหสาํเร็จผานกระบวนการในประเทศเหลานี ้

ความตองการทีต่างกนัอาจสงผลตอความคดิเหน็ของผูมสีวนไดเสยีเกีย่วกบั  VPA 

ลําดับความสาํคัญของผูมีสวนไดเสียแตกตางกันไป ทั้งภายในกลุมและระหวางกลุมทีเ่ปนรัฐบาล 
ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม เชน 
กระทรวงการคลังและกระทรวงปาไมอาจมีความเห็นทีข่ดัแยงกันในสิ่งที่ VPA สามารถใหได 
หัวขอตอไปนี้เปนเพียงบางสิง่ที่สมาชิกของแตละกลุมตองการที่จะไดรับ: 

ภาครฐับาล ภาคเอกชน ภาคประชาสงัคม 

• ไดรับมูลคาทางเศรษฐกิจข
องทรัพยากรปาไมอยางเต็ม
ที ่

• ระดมทุนเพื่อกองทุนแหงชา
ต ิ

• หยุดการสูญเสียรายไดจาก
การคาไม ที่ไมถกูกฎหมาย 

• สนับสนนุและ/หรือใหเงินทุ
นเพื่อ ปฏิรูปภาคปาไม 

• สนับสนนุวตัถุประสงคของ
การจัดการปาไม 

• นําเศรษฐกิจนอกระบบเขาสู

• รักษาและขยายตลาด 

• สรางความเสมอภาคโดยล
ดการแขง 
ขันที่ไมเปนธรรมจากการ
คาไม ที่ไมถกูกฎหมาย 

• ทําใหผูประกอบการขนา
ดเล็ก 
สามารถแขงขนักบับริษทั
ขนาด ใหญได 

• ช้ีแจงรายละเอียดของขอ
กําหนด 
และวธิีการกาํกบัดูแลเพื่อ
ลดการ 

• ใหความเช่ือม่ันในกา
รแสดงความคิดเห็นแ
ละมีสวนรวม 

• ทําใหสทิธิชุมชนเขม
แข็งขึ้นหรือชัดเจนขึ้
น 

• ทําใหสทิธขิองชนพื้น
เมืองทองถิ่นเขมแข็ง
ขึ้นหรือชัดเจนขึ้น 

• บังคับใชกฎหมายที่มี
อยู 

• ทําใหสทิธขิองผูใชปร

http://www.euflegt.efi.int/bilateral-negotiations


ระบบ/ทาํใหถูกตองตามกฎ
หมาย 

• ขยายตลาดภายในประเทศ 

• ปรับปรุงภาพลักษณของปร
ะเทศและความนาเช่ือถือขอ
งภาคปาไมใหดีขึ้น 

• สรางความรุดหนาในวาระป
ฏิรูปภาคปาไม 

ฉอราษฎรบังหลวง 

• ลดคาใชจาย 

• เพิ่มประสิทธภิาพ 

• แกปญหาคาใชจายที่เกิด
จากความขัดแยงกับชุมช
น 

• มีสถานะ 
‘ถูกตองตามกฎหมาย' 
เนื่องจากผูประกอบการข
นาดเล็กจํานวนมากมีสถา
นะทางกฎหมายที่ไมชัดเจ
น 

ะโยชน [ที่ดิน] 
และความรับผิดชอบข
องผูประกอบการตอชุ
มชนชัดเจนขึ้น 

• จัดเก็บคาธรรมเนียมที่
เกี่ยวของกบัการทําป
าไม 
และนาํมาจัดสรรใหม
ใหกับชุมชน 

• ทําใหการตดัสินใจ 
(การจัดสรรการใชที่ดิ
น) 
มีพันธะความรับผิดช
อบและความโปรงใส 

• ทําใหสามารถเขาถงึ
ขอมูล ปาไม 
และโรงเล่ือย 
ทําใหสามารถตรวจส
อบภาคปาไมไดอยาง
ละเอียด 

 

 

การเปลีย่นแปลงของพลวตั   

พลวัตของกระบวนการ VPA สามารถเปล่ียนแปลงไดหลังจากเสร็จสิ้นการเจรจาทวิภาค ี
และประเทศสงออกไมเร่ิมนาํระบบทีไ่ดตกลงกันไปพัฒนาและนําไปปฏิบตัิ VPA 
จะมีผลอยางสาํคัญตอภาคเอกชน 
ซึ่งหมายความวาการมีสวนรวมของภาคเอกชนมีแนวโนมที่จะเขมขนขึ้น 

อยางไรก็ตาม ความทาทายใหมๆ มักเกดิขึ้นระหวางการลงมือดําเนินการ พลังขับเคล่ือนอาจหดหายไป 
หรือการมีสวนรวมของผูมีสวนไดเสียกลุมตางๆ อาจออนแรงลงได  
ดังตัวอยางที่ปรากฏในหลายกระบวนการ VPA ที่มีมาจนถึงปจจุบัน  
องคกรภาคประชาสังคมมักจะใชพละกําลังอยางมากมายในขั้นตอนการเจรจา 
แตระดับของพละกําลังนี้มักตกลงเม่ือกระบวนการ VPA เคล่ือนเขาสูขั้นตอนการนาํไปปฏิบตัิ 
อยางไรก็ตาม ประสบการณที่ผานมาไดแสดงใหเห็นวา การดาํเนนิการจะมีความคืบหนารวดเร็วขึ้น 
หากผูมีสวนไดเสียไดรวมกนัแบงปนความรับผิดชอบในการนาํ VPA ไปปฏิบัต ิ

ขณะเดียวกนั รัฐบาลมักใหความสนใจขอตกลง VPA 
ในแงมุมของการคามากกวาประเดน็ธรรมาภิบาลที่รองรับการคานัน้อยู 
ภาครัฐอาจเห็นการดําเนินการตามขอตกลง VPA เปนเพยีงการทาํโครงการพัฒนาโครงการหนึ่งเทานั้น 
แทนที่จะเห็นวาเปนกระบวนการทางการเมืองทีก่ําลังดาํเนินไป ความซบัซอนของ VPA 
เองและความทาทายในการนําระบบ VPA ไปปฏิบัต ิอาจสรางอุปสรรคตอการดําเนินการใหมีประสิทธิภาพ  

http://www.euflegt.efi.int/implementation


นอกจากนี ้กระบวนการนําไปปฏิบตัิอาจประสบความยากลําบาก ถาผูมีสวนไดเสียคาดหวังให VPA 
เปนทางออกของทกุปญหา 

ความเสี่ยงอีกประการหนึ่งในขั้นตอนของการนํา VPA ไปปฏิบตักิ็คือ 
การทีรั่ฐบาลของประเทศหุนสวนอาจเบนความสนใจไปสูการริเร่ิมอ่ืนๆ แทน เชน  เรดดพลัส (REDD+) 
[การลดการปลอยกาซเรือนกระจกจากการทําลายปาและความเสื่อมโทรมของปาในประเทศกําลังพฒันา] 
หรือวาระปฏิรูปกฎหมายอ่ืนๆ ที่มีศักยภาพที่จะไดรับเงินสนับสนนุจากภายนอกประเทศ 
หรือที่ไดรับความสนใจทางการเมืองมากกวา   

เพื่อเอาชนะความทาทายเหลานี้ รัฐบาลสามารถทาํสิ่งตอไปนี้: 

• ปรับเปล่ียนกลไกการหารือกบัผูมีสวนไดเสียที่ใชในขั้นตอนการเจรจาของกระบวนการ VPA 
ดวยการคาํนึงถึงขัน้ตอนการนําไปปฏบิัติเอาไวดวย 

• กําหนดบทบาทและความรับผิดชอบของผูมีสวนไดเสียกลุมตางๆ เสียใหม 

• ใหผูมีสวนไดเสยีแตละกลุมมีสวนรวมในการนาํขอตกลงไปปฏิบัติเฉพาะดานทีเ่หมาะสมกับกลุมนั้
นๆ   

• ทําใหการดําเนินการของหนวยงานภาครัฐในการประสานงานกิจกรรมตางๆ เกิดขึน้จริง   

• นําภาคผนวกตางๆของ VPA ไปปฏิบัตอิยางสมดุล ไมใชทําแตเร่ืองเชิงเทคนิค 
และไมใหความสําคัญกับการปฏิรูปธรรมาภิบาล   

• สื่อสารกับผูมีสวนไดเสียทั้งหมดอยางมีประสทิธิภาพเพือ่ใหทราบถึงความกาวหนาของการดําเนิ
นการ  

อทิธพิลจากนานาประเทศตอกระบวนการและพลวตัภายในประเทศหุนสวน 

ปจจัยระหวางประเทศสามารถมีอิทธิพลตอกระบวนการ VPA ในประเทศสงออกไม ปจจัยเหลานี้ไดแก: 

• ความตองการไมและผลิตภัณฑไมที่เปล่ียนแปลงไปของผูบริโภค 

• แนวโนมของตลาดระหวางประเทศ เชน อุปสงคที่เพิ่มขึ้นจากตลาดนอกสหภาพยุโรป 
ตัวอยางเชน จีน อินเดีย และไนจีเรีย 

• ความกดดันตอประเทศตางๆ ใหปกปองผนืปา 
ซึ่งเปนสวนหนึ่งของความพยายามทัว่โลกที่จะจํากัดการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

• รายงานจากองคกรสนับสนนุตางๆ 
เกี่ยวกับผลกระทบทางสังคมและสิ่งแวดลอมจากการคาไมที่ไมถูกกฎหมาย 

 

พลวตัของ VPA ในสหภาพยโุรป 

แผนปฏิบัตกิาร FLEGT ป 2003 
เปนการตอบสนองของสหภาพยุโรปตอความกังวลที่เพิ่มขึ้นถึงผลกระทบทีเ่ปนภัยจากการคาไมที่ไมถกูก
ฎหมาย 

ความกดดันใหดําเนินการมาจากผูมีสวนไดเสียของสหภาพยุโรปไดแก องคกรประชาสังคม ภาคเอกชน 
และประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปบางประเทศ 

http://www.euflegt.efi.int/vpa-text-and-annexes
http://www.euflegt.efi.int/vpas-and-the-eu-flegt-action-plan
http://www.euflegt.efi.int/eu-stakeholders


ความกดดันยังมาจากการถกอภิปรายทางการเมืองในการประชุมกลุมประเทศ G8 
และการประชุมระดับภูมิภาคในทวีปเอเชียและแอฟริกาในชวงปลายทศวรรษ 1990 และตนทศวรรษ 2000 

การพิจารณาหารืออยางรอบคอบของผูมีสวนไดเสียในสหภาพยุโรป 
ผนวกกับการถกอภิปรายทางการเมืองเหลานี้ กอใหเกดิแผนปฏิบัตกิาร EU FLEGT  

ภายใตแผนปฏิบัตกิาร EU FLEGT 
สหภาพยุโรปและประเทศสมาชิกไดพฒันากรอบเพื่อการเจรจาทวิภาคีกับประเทศสงออกไม 
ผูมีสวนไดเสียในสหภาพยุโรปไดแจกแจงความคาดหวังของพวกเขาที่มีตอ VPA 
ไวในการถกอภิปรายแลกเปล่ียนความคดิเห็นในประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป และในรัฐสภายุโรป 
การถกอภิปรายเหลานี้ไดนาํไปสูสาระของกฎระเบียบ FLEGT ของสหภาพยุโรปใน ป 2005 
และคาํสั่งจากคณะมนตรีแหงสหภาพยุโรป (Council of the European Union) 
ที่มีไปยังคณะกรรมาธิการยุโรป (European Commission) เพื่อเปนแนวทางในการพฒันาขอตกลง VPA 

การประชุมบรรยายสรุป การเย่ียมเยือนของผูมีสวนไดเสีย และการล็อบบี้ในรัฐสภายุโรป 
ทําใหมีการรวบรวมความคาดหวังของผูมีสวนไดเสียในสหภาพยุโรปเขาไวในกระบวนการ VPA 
มากขึน้อีก อาทเิชน 
การประชุมบรรยายสรุปทาํใหผูมีสวนไดเสียในสหภาพยุโรปสามารถแสดงออกถึงขอหวงใย 
และความคาดหวังของพวกเขาในระหวางการเร่ิมเจรจา VPA โดยเฉพาะอยางย่ิงกับคาเมรูน กานา 
อินโดนีเซีย และมาเลเซีย 

ระหวางการเจรจา VPA 
คณะกรรมาธิการยุโรปจะแจงผูมีสวนไดเสยีในสหภาพยุโรปใหทราบถึงความคืบหนาของการเจรจา 
และเชิญประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปเขารวมทีมเจรจาของสหภาพยุโรปดวย 
พลวัตจะเปล่ียนไปเม่ือขัน้ตอนการเจรจา VPA สิ้นสุดลงและขั้นตอนการนาํไปปฏิบัตเิร่ิมตนขึ้น 
เม่ือถึงเวลานั้น คณะกรรมาธกิารยุโรปในกรุงบรัสเซลสจะสงตอความรับผิดชอบในเร่ือง VPA 
ใหแกคณะผูแทนสหภาพยุโรปที่อยูในประเทศหุนสวน 

ขณะทีป่ระเทศหุนสวนขับเคล่ือนการนาํVPA ไปปฏิบัต ิสหภาพยุโรป และ/หรือ 
ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปอาจใหความชวยเหลือประเทศหุนสวนเพอืการยกระดับระบบ 
และการปฏิรูปตางๆ  สหภาพยุโรปอาจสนับสนุนใหประเทศหุนสวนเช่ือมโยง VPA 
เขากับวาระทางการเมืองและการพัฒนาทีก่วางขึ้น และอาจสนับสนุนให 
ผูมีสวนไดเสียยังคงสามารถมีสวนรวมตอไปในขัน้ตอนของการนาํไปปฏิบตั ิ

ตลอดกระบวนการ VPA 
คณะกรรมาธิการยุโรปเผชิญกับการตรวจสอบโดยละเอียดจากผูมีสวนไดเสียในสหภาพยุโรป อันไดแก 
เอ็นจีโอ  กลุมภาคเอกชน และรัฐสภายุโรป 

 

หวัขอทีเ่กีย่วของกบัแกะกลอง VPA  

ระยะตางๆ ของ VPA 

ผูมีสวนไดเสียของประเทศ 

ผูมีสวนไดเสียในสหภาพยุโรป 

โครงสราง VPA  

http://www.euflegt.efi.int/bilateral-negotiations
http://www.euflegt.efi.int/negotiation
http://www.euflegt.efi.int/implementation
http://www.euflegt.efi.int/participation
http://www.euflegt.efi.int/vpa-phases
http://www.euflegt.efi.int/vpa-country-stakeholders
http://www.euflegt.efi.int/eu-stakeholders
http://www.euflegt.efi.int/vpa-structures


ขอมลู 

กฎระเบียบของ FLEGT 

กฎระเบียบการนาํไปปฏบิัต ิ 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32005R2173
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32008R1024


 

ระยะตางๆ ของ VPA 

กระบวนการขอตกลงการเปนหุนสวนดวยความสมัครใจ (VPA) คือระยะตางๆ ทีด่ําเนนิไปอยางตอเนื่อง 
แตละระยะจะสิ้นสดุลงที่จุดตดัสินใจ จุดตัดสินใจคอืตัวเร่ิมเขาสูระยะใหม 
ซึ่งอาจเปล่ียนลักษณะความสัมพันธและการเสวนาระหวางกลุมผูมีสวนไดเสีย 

อยางไรก็ตาม ในความเปนจริง กระบวนการ VPA ไมมีความแนนอน 
แตกตางกันไปในแตละประเทศตามววิัฒนาการของ VPA ไมมีรายการตรวจเช็ค 
หรือโครงสรางตายตัวสําหรับกระบวนการ 
สิ่งที่อาจดเูหมือนเปนระยะการทาํงานความจริงแลวอาจทับซอนกัน กระบวนการ VPA 
เกิดจากการอภิปรายแลกเปล่ียนความคดิเห็นในหมูผูมีสวนไดเสียในประเทศสงออกไม 

อยางไรก็ตาม การพิจารณาองคประกอบของระยะการทาํงานตางๆ  
มีประโยชนตอการทาํความเขาใจใหกระจางถึงกระบวนการ VPA 
คําอธบิายตอจากนี้เปนการสรุปโดยสังเขปถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในกระบวนการ VPA สวนใหญเทาที่ผานมา 
ไมไดเปนใบสั่งวากระบวนการ VPA ควรดําเนินการอยางไรในอนาคต 

ระยะกอนการเจรจา ในระยะนี้ ดวยการปรึกษาหารือกับผูมีสวนไดเสียของประเทศ 
ประเทศสงออกไมจะพิจารณาวาจะดาํเนนิการ VPA หรือไม ผูมีสวนไดเสียของประเทศอาจเร่ิมรวบรวม 
และหาขอมูลใหตวัเองเพื่อเตรียมตัวสําหรับการเจรจา อานเพิ่มเติมในหมวดแกะกลอง VPA 
หัวขอระยะกอนการเจรจา 

ระยะการเจรจา การเจรจาภายในกลุมเดียวกันและระหวางกลุมของผูมีสวนไดเสีย ในประเทศผูสงออกไม 
และระหวางรัฐบาลแหงชาตแิละสหภาพยุโรป เปนตัวกําหนดเนื้อหาของ VPA 
และจะอยูในขอตกลงที่มีผลผูกพันทางกฎหมาย อานเพิม่เติมในหมวดแกะกลอง VPA 
หัวขอระยะการเจรจา 

กระบวนการใหสตัยาบนั 

กระบวนการใหสตัยาบันทาํให VPA เปนขอตกลงอยางเปนทางการ 
และเปนไปตามกระบวนการปกติในสหภาพยุโรปและประเทศหุนสวน 
ของการทําสนธสิัญญาระหวางประเทศ กระบวนการใหสตัยาบนั VPA 
เร่ิมขึ้นเม่ือทุกฝายใหสัญลักษณสิ้นสุดการเจรจาดวยการลงนามยอใน VPA ที่ผานมาจนถึงปจจุบัน 
การใหสตัยาบันใชเวลาตั้งแตหลายเดือนไปจนถึงมากกวาหนึ่งป การใหสัตยาบันไมไดแสดงวา 
ประเทศหุนสวน VPA สามารถออกใบรับรอง FLEGT ประการแรก 
ประเทศนั้นตองรับรองไดวาทุกแงมุมของ 
ระบบการประกันความถกูตองตามกฎหมายของไมที่เห็นชอบรวมกนัในกระบวนการ VPA 
นั้นทํางานไดดี ซึ่งบอยคร้ังนาํไปสูการพฒันา และ/หรือ 
การกล่ันกรองระบบที่มีอยูเดมิมากขึ้นในระยะการนําไปปฏิบัตขิองกระบวนการ VPA  

 
 

ระยะการนาํไปปฏบิตั ิระยะการนําไปปฏิบตัิของกระบวนการ VPA 
จะไมเร่ิมขึ้นอยางเปนทางการจนกวาทั้งสองฝายไดใหสตัยาบนัในขอตกลง แตในความเปนจริง 
อยางไรก็ตาม กิจกรรมการนําไปปฏบิัติมักเร่ิมขึ้นกอนกระบวนการใหสัตยาบันเสร็จสิ้น 
ในระยะการนําไปปฏิบัตนิี้ ทกุฝายของกระบวนการ VPA จะพัฒนาและดาํเนินการในสิ่งที่เห็นชอบรวมกนั 

http://www.euflegt.efi.int/vpa-country-stakeholders
http://www.euflegt.efi.int/pre-negotiation
http://www.euflegt.efi.int/negotiation
http://www.euflegt.efi.int/initialling
http://www.euflegt.efi.int/flegt-licensing
http://www.euflegt.efi.int/timber-legality-assurance-system


รวมถึงการปฏิรูปธรรมาภิบาล และระบบการประกันความถูกตองตามกฎหมายของไม การออกใบรับรอง 
FLEGT 

��สามารถเร่ิมไดก็ตอเม่ือทกุฝายประเมินระบบการประกันความถูกตองตามกฎหมายของไมตามขอตกล
ง VPA และม่ันใจวาระบบทาํงานไดตามที่บรรยายไวแลวเทานั้น หลังการออกใบรับรอง FLEGT เร่ิมขึน้ 
การปฏิรูปกฎหมายและธรรมาภิบาลอาจดําเนินตอไป ทกุฝายติดตามผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม 
และสิ่งแวดลอมของ VPA และตรวจสอบรายงานจากผูตรวจสอบอิสระ กระบวนการ VPA ไมมีจุดสิ้นสุด 
แตคาดวาการนาํไปปฏบิัติจะดําเนินตอไปโดยไรขีดจํากดั 
เวนเสียแตฝายใดฝายหนึ่งตดัสินใจใหขอตกลงสิ้นสุดลง อานเพิ่มเติมในหมวดแกะกลอง VPA หัวขอ 
ระยะการนําไปปฏิบัต ิ

หวัขอทีเ่กีย่วของกบัแกะกลอง VPA 

ระยะกอนการเจรจาของกระบวนการ VPA 

ระยะการเจรจาของกระบวนการ VPA 

ระยะการนําไปปฏิบัตขิองกระบวนการ VPA 

การลงนามยอ การลงนาม และการใหสัตยาบันของ VPA 

ลงิคภายนอก 

Falconer, J. 2013. Overview of VPA processes: opportunities and challenges for projects to advance 
FLEGT. Presentation to FLEGT Project coordination meeting. 9 October 2013, Brussels. 
[ดาวนโหลดไฟลการนําเสนอ PowerPoint] 
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ระยะกอนการเจรจาของกระบวนการ VPA 

ในชวงระยะกอนการเจรจาของกระบวนการขอตกลงการเปนหุนสวนดวยความสมัครใจ (VPA) 
ประเทศสงออกไมและสหภาพยุโรปสาํรวจโอกาส และความทาทายของการมีสวนรวมในกระบวนการ 
VPA และตดัสินใจวาจะเร่ิมการเจรจาหรือไม แตละประเทศจะมีแนวทาง 
และโครงสรางเปนของตนเองในการนาํไปสูการตัดสินใจ ซึ่งอาจเกี่ยวของกับ: 

• การไดมาและการแบงปนขอมูล 

• การวเิคราะหภาคปาไม โครงสราง และผูมีสวนไดเสียที่มีสวนเกี่ยวของโดยตรง 
หรือมีความสนใจในภาคปาไม 

• การสรางความตระหนกัรูในหมูผูมีสวนไดเสยี 

• การไตรตรองอยางรอบคอบภายในกลุมเดียวกนั 
และระหวางกลุมผูมีสวนไดเสียถึงประเด็นสําคญัที่ VPA สามารถชวยจัดการได 

• การประเมินแนวโนมของประโยชนที่จะไดรับ และผลที่จะตามมาจากการเขาไปมีสวนรวมใน 
VPA 

• การจัดเตรียมการเจรจา 

ระยะเวลาของระยะกอนการเจรจาจะแตกตางกนัไปในประเทศตางๆ ในกานา 
กิจกรรมสรางความตระหนักรูเร่ิมตนขึ้นในเดือนกุมภาพนัธ 2005 

การประชุมเชิงปฏบิัตกิารระดับชาติมีขึ้นในเดือนพฤษภาคม 2005 มีผลเปนความเห็นชอบแบบกวางๆ 
ในหมูผูมีสวนไดเสยีใหเดินหนาตอไป 

รัฐบาลประเทศกานาแจงตอสหภาพยุโรปอยางเปนทางการถึงความปรารถนาที่จะเขาสูการเจรจาในเดือน
ธันวาคม 2006 



 

ขอมลูขาวสารและการสรางความตระหนกัรู 

ประเทศสงออกไมและประเทศผลิตไมในเขตรอน 
มีโอกาสศึกษาเกี่ยวกบัแผนปฏิบัตกิารการบังคับใชกฎหมายปาไม ธรรมาภิบาล และการคา (FLEGT) 
แหงสหภาพยุโรปมาตั้งแตป 2003 ประเทศสงออกไมที่สนใจใน VPA 
สามารถขอขอมูลไดจากสหภาพยุโรป นอกจากนี้สหภาพยุโรป ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป 
ผูอํานวยความสะดวก FLEGT ศูนยอํานวยการ FLEGT แหงสหภาพยุโรป เอ็นจีโอ 
และหนวยงานของสหประชาชาติ เชน องคการอาหารและการเกษตรแหงสหประชาชาติ (FAO) 
มีการใหขอมูลและการสนับสนุนอ่ืนๆ เพื่อชวยเหลือตวัแทนของประเทศ และผูมีสวนไดเสียอ่ืนๆ 
ใหเขาใจเกี่ยวกับ VPA 

รัฐบาลและกลุมผูมีสวนไดเสยีในประเทศสงออกไมยังไดสรางและแบงปนขอมูลผานกิจกรรมตางๆ เชน: 

• การมีสวนเกี่ยวของทางการเมืองในระดับชาติ เพื่อเสริมสรางการสนับสนุนกระบวนการ VPA 
ทั่วทกุกระทรวง 

• การประชุมเพือ่สรางความตระหนักรู 

• การวเิคราะหภาคปาไมและแงมุมที่เกี่ยวของของธรรมาภิบาล กฎหมาย และการคา เชน 
ระบบหวงโซผลิตภัณฑ 



• การเย่ียมชมประเทศที่มีสวนเกี่ยวของหรือตัดสินใจในการเจรจา VPA 
เพื่อพบปะกับผูมีสวนไดเสียและเรียนรูจากประสบการณของคนเหลานี ้

• การเย่ียมชมสหภาพยุโรปเพือ่ทําความเขาใจในความตองการของตลาดที่เปล่ียนแปลงไป 

• การศึกษาการเร่ิมดําเนินการ เชน ศึกษาคาใชจายและประโยชนของ VPA ที่มีศักยภาพ 
หรือศึกษาผลกระทบทางสังคมของ VPA ที่อาจเกิดขึน้ (ดูเนื้อหาในกรอบ ‘การศึกษาทางเทคนิค') 

• การมีสวนรวมในกิจกรรมสูภายนอกเพื่อสรางความตระหนักรูในระดับภูมิภาค 

ความทาทายโดยทั่วไป คือการสื่อสารขอมูลทางเทคนคิทีซ่ับซอนเกี่ยวกบั VPA 
ดวยภาษาที่ผูมีสวนไดเสียสามารถเขาใจได 

การปรกึษาหารอือยางรอบคอบ 

การตัดสินใจของประเทศที่จะเร่ิมการเจรจา VPA ควรสะทอนความตองการของผูมีสวนไดเสีย 
ความขัดแยงภายในกลุมเดยีวกันหรือระหวางกลุมผูมีสวนไดเสีย 
แสดงวาผูมีสวนไดเสียตองรวมกลุมกันกอนเพื่ออภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น 
และมีฉันทามติวาจะดาํเนนิการ VPA หรือไม 

ดังนั้น 
จึงสําคัญมากที่ผูมีสวนไดเสยีในทุกระดับจะตองทาํความเขาใจถึงคาใชจายที่อาจเกดิขึ้นและประโยชนที่
จะไดรับ และ VPA มีความสาํคัญอยางไรตอพวกเขาในทางปฏิบตั ิ
ผูมีสวนไดเสียในกลุมประชาสังคมและภาคเอกชนมักอภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็นระหวางกันเองวา 
VPA จะมีประโยชนตอพวกเขาหรือไม กอนที่จะแลกเปล่ียนมุมมองกับตัวแทนรัฐบาล 

รัฐบาลของประเทศสงออกไมจะรับผิดชอบในการสงเสริมการมีสวนรวมของผูมีสวนไดเสีย 
ในประเทศหุนสวน VPA สวนใหญ กอนการตัดสนิใจวาจะดําเนินการเจรจาหรือไม 
รัฐบาลไดใชความพยายามปรึกษาหารือผูมีสวนไดเสีย และมีฉันทามติแบบกวางๆ ถงึคุณคาของ VPA 
และความทาทายที ่VPA สามารถจัดการได กิจกรรมตางๆ ไดแก: 

• การระบุ การมีสวนรวม และการแจงขอมูลใหผูมีสวนไดเสียซึ่งเปนผูที่อาจสรางเวทีระดับชาติ 
หรือโครงสรางผูแทนแบบอ่ืนเพื่อใหผลประโยชนของตนรุดหนา 

• การสงเสริมใหมีการเสวนาภายในกลุมเดียวกันและระหวางกลุมผูมีสวนไดเสียเกี่ยวกบั VPA 
และองคประกอบสาํคัญของ VPA 

• จัดการประชุมเชิงปฏิบัตกิารระดับชาต ิ

โดยอนุญาตใหผูมีสวนไดเสยีระบุถึงความทาทายที่พวกเขาคดิวา VPA ควรแกไข 

การปรึกษาหารือสามารถเปดการเสวนาในประเด็น เชน: 

• จะใหนิยามไมถูกกฎหมายอยางไร 

• จะติดตามและตรวจพสิูจนไมถูกกฎหมายอยางไร 

• จะขจัดความคับของใจอยางไร 

จากประสบการณที่ผานมาจนถึงปจจุบันไดแสดงใหเห็นวา 
การอภปิรายแลกเปล่ียนความคิดเห็นมีผลดีตอกระบวนการ VPA ในขัน้ตอนถัดไป 
ถารัฐบาลตัดสินใจเขาสูการเจรจากบั EU 



การอภปิรายภายในกลุมและระหวางกลุมผูมีสวนไดเสียของประเทศจะตอเนื่องไปจนสูระยะการเจรจา 
แตบางประเทศมีปญหาในการขอความเห็นจากผูมีสวนไดเสีย 
และกระทบตอความคืบหนาของกระบวนการ VPA 

การศกึษาดานวชิาการ 

ขณะทีป่ระเทศตางๆ เตรียมพรอมเขาสูการเจรจา หรือทนัทีทีก่ารเจรจาเร่ิมขึ้น 
พวกเขาอาจพบวาเขาขาดขอมูลที่นาเช่ือถือเกี่ยวกับภาคปาไมและระบบที่ใชอยู ในกรณีเชนนี้ 
แตละประเทศอาจจัดใหมีการศึกษาทางวิชาการเพื่อเติมขอมูลใหสมบูรณ 
หรือสํารวจวาหลักเกณฑของระบบการประกนัความถูกตองตามกฎหมายของไมจะใชไดผลในทางปฏิบัติ
อยางไร การศึกษาเหลานี้ควรใหผูมีสวนไดเสียเขามามีสวนรวม เพราะคนเหลานีส้ามารถชวยรัฐบาล 
และผูมีสวนไดเสียอ่ืนๆ: 

• ตัดสินใจวา VPA เหมาะสมหรือไม 

• พิจารณาคาใชจายและประโยชนที่จะไดรับจากการเขารวมโดยตรงกับ EU 

• เขาใจวาตองดําเนินการอะไรบางเพื่อออกแบบ และทาํใหระบบการปฏิบัตติามขอกาํหนด VPA 
มีการปฏิบตั ิ

• แนใจวาการเจรจาไดพิจารณาถึงประเด็นตางๆ หมดแลว 

ตวัอยางการศกึษาและกจิกรรมทีใ่หขอมลูกบัการเจรจา ไดแก: 

คาเมรนู การตรวจสอบกฎหมายอยางครอบคลุม การศึกษาการคาขายของตลาดภายในประเทศ 
และการวิเคราะหภาคปาไมจากการสังเกตการณที่เปนอิสระ 

โกตดวิวัร การประเมินแบบมีสวนรวมเกี่ยวกับความถูกตองตามกฎหมาย 
และการตรวจสอบยอนกลับผลิตภัณฑปาไม 
ซึ่งระบปุระเด็นทีเ่ช่ือมโยงถงึแตละองคประกอบของระบบการประกันความถกูตองตามกฎหมาย 

กาบอง การประเมินความทาทายดานธรรมาภิบาลในภาคปาไม 

กานา การประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมที่ VPA อาจมีตอผูมีสวนไดเสียกลุมตางๆ 
จากผลการเจรจาทีเ่ปนไปไดแตกตางกัน 

อนิโดนเีชยี การอภิปรายแลกเปล่ียนความคดิเห็นกับผูมีสวนไดเสียในภาครัฐบาล ภาคเอกชน 
และภาคประชาสังคม 
และการประชุมเชิงปฏิบัตกิารกับผูมีสวนไดเสยีที่หลากหลายของประเทศถึงศักยภาพของ VPA 
และยุทธศาสตรการมีสวนเกีย่วของ ผลที่ได อินโดนีเซียแตงตั้งผูประสานงานเจรจา FLEGT 
เพื่อปฏสิัมพันธอยางใกลชิดกับเวทีภาคประชาสังคมที่มีอยู และใหดาํเนินการศึกษาตลาดเปนลําดับตอมา 

ไลบเีรยี การวิเคราะหคาใชจายและประโยชนที่จะไดรับของ VPA ตอไลบเีรีย 
และการศึกษาระบบควบคุมการตรวจสอบยอนกลับไมของประเทศ ที่ไลบีเรียกําลังพฒันา 

ประเทศไทย การระบผุูมีสวนไดเสียภาคประชาสังคม และการศึกษาการนําเคล่ือนทีไ่ม 
เพื่อระบุแหลงที่มาของไม ระดับการควบคุม ผูมีสวนไดเสยี 
และชองวางทีป่ลอยใหไมที่ไมมีการตรวจพิสูจนเขาสูหวงโซอุปทานที่มีการกํากับดแูล 

ที่มา: FAO. 2014. The Voluntary Partnership Agreement (VPA) Process in Central and West Africa: 
from Theory to Practice. Food and Agriculture Organization of the United Nations. Rome, Italy. 58pp. 
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การจดัเตรยีมการเจรจา 

ระดับการมีสวนรวมและความรูความเขาใจในระยะกอนการเจรจา 
สงผลตอกระบวนการในขั้นถัดไปและคณุภาพโดยรวมของ VPA ถาในขั้นตอนนี้ VPA 
มีแนวโนมจะดําเนินการตอ การเตรียมพรอมกอนเร่ิมการเจรจาจะเปนประโยชนตอรัฐบาล 
และผูมีสวนไดเสียอ่ืนๆ การเตรียมความพรอมสามารถทาํไดดังนี้: 

• ผูมีสวนไดเสียอภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็นถึง การศึกษาการเคล่ือนที่ไมเพื่อการคา 
และการประเมินระบบติดตามไมและระดับการคาไมที่ไมถูกกฎหมาย 

• การพิจารณาวา VPA จะเขากับกฎหมายที่มีอยู ระบบ และการปฏิรูปอยางไร 

• การจัดตั้งกลุมผูมีสวนไดเสียที่หลากหลาย โดยมีสมาชิกจากภาคเอกชน และองคกรประชาสังคม 
ซึ่งใชหลักการสมัครใจเขารวมเอง 

ในหลายประเทศ การเคล่ือนเขาสูการเจรจาแบบทางการรุดหนาอยางรวดเร็ว 
เวลาและพื้นทีส่ําหรับการเขามามีสวนรวมของผูมีสวนไดเสียและการสรางฉันทามตจึิงลดลง 
ซึ่งแสดงถึงความสําคัญทีผู่มีสวนไดเสียจะจัดระเบียบตัวเองสูโครงสรางตัวแทน ระบุลําดับความสาํคัญ 
และเตรียมพรอมเจรจาในประเด็นเฉพาะใหเร็วทีสุ่ด ถา EU 
มีความเช่ือม่ันวาประเทศกาํลังเดินหนาสูการเจรจา VPA แลวละก ็EU อาจสงเสริมโครงการชวยเหลือ 
เพื่อชวยผูมีสวนไดเสียคดิคนนโยบาย และเขาใจในประเด็นตางๆ 
เพื่อจะไดมีทกัษะความรูในการเขารวมเจรจาเม่ือการเจรจาเร่ิมตนขึ้น 

ความพรอมในการเจรจา 

ระยะกอนการเจรจาของกระบวนการ VPA ��สิ้นสดุลงเม่ือรัฐบาลของประเทศสงออกไมตัดสินใจวา VPA 
ไมมีความเหมาะสม หรือตัดสินใจวาตองการเร่ิมการเจรจา ในกรณีหลัง 
การตัดสินใจโดยทั่วไปเกิดขึ้นในการประชุมระดับชาติ เม่ือผูมีสวนไดเสียทั้งหมดยืนยันใหการสนับสนุน 
การตัดสินใจอาจออกมาในรูปแบบแถลงการณทีเ่ปนลายลักษณอักษร 
ใหตัวแทนจากกลุมผูมีสวนไดเสียลงนาม 

ในหลายประเทศ การตัดสนิใจเร่ิมการเจรจาตองไดรับความเห็นชอบจากทางการเมืองในประเทศ เชน 
ประเทศไทยการตัดสินใจเปนอํานาจของรัฐสภา และมาเลเซียการตดัสินใจเปนอํานาจของสภาแหงรัฐ 

เม่ือรัฐบาลของประเทศสงออกไมตัดสินใจวาตองการเดินหนาสู VPA รัฐบาลจะมีหนังสอืถึง EU 
ช้ีแจงวาเหตุใดจึงอยากเร่ิมการเจรจา และหวังวาจะไดรับความสําเร็จในเร่ืองใดกบั VPA 
รัฐบาลแหงชาติควรแสดงใหเห็นวาการตัดสินใจของตน 
ไดทําตามและไดสะทอนถึงการปรึกษาหารืออยางรอบคอบทั่วทั้งรัฐบาล และผูมีสวนไดเสีย 

รัฐบาลควรระบุความทาทายที่ผูมีสวนไดเสียของประเทศคิดวา VPA ควรแกไข 

ทันททีี่ EU ไดรับคาํยืนยันทีจ่ะเขารวมจากประเทศ ทั้งสองฝายจะแถลงเจตจํานงของตนเพื่อเร่ิมการเจรจา 
VPA ในบางกรณี คาํขออยางเปนทางการจากประเทศสงออกไมไปยัง EU เพื่อเร่ิมการเจรจา VPA 
ไมไดช้ีแจงใหชัดเจนวามีการอภิปรายแลกเปล่ียนความคดิเห็นกบัผูมีสวนไดเสีย 

http://www.fao.org/docrep/019/i3731e/i3731e.pdf


หรือระบถุึงวัตถุประสงคของ VPA ในกรณเีหลานี ้EU 
ไดแนะนําใหมีการเสวนาและสะทอนมุมมองภายในประเทศเพิ่มเติมเพื่อเตรียมพรอมสูการเจรจา 

การเตรยีมพรอมสามารถทาํใหเกดิความลาชา 

การเตรียมพรอมสามารถทาํใหพื้นที่การมีสวนรวมแคบลง ถาการตระเตรียมดังกลาวไมเปดเผย 
หรือไมใหตัวแทนผูมีสวนไดเสียในวงกวางมีสวนเขารวม ตัวอยางเชน 
ถารัฐบาลเปนผูเลือกผูมีสวนไดเสียในการเขารวม แทนการปลอยใหผูมีสวนไดเสยีตดัสินใจดวยตัวเอง 
เหตุการณเชนนี้สามารถทําใหเกิดความตึงเครียดทีส่รางปญหาตอการไดรับฉันทามติในกระบวนการถัดไ
ป 

ในบางกระบวนการของ VPA กลุมผูมีสวนไดเสียรูสกึวาไมมีสิทธิ์มีเสียง 
และเรียกรองใหดาํเนินการแกปญหา ในบางกรณี ก็นาํไปสูการตีความที่กวางขึน้ของผูมีสวนไดเสยี 
สวนในกรณีอ่ืนๆ ก็นาํไปสูการเดินออกจากทีป่ระชุมของผูมีสวนไดเสีย 

ในประเทศหนึ่ง การทาํแผนที่เพื่อหาผูมีสวนไดเสยีที่มีความสนใจใน VPA 
ไดระบุเฉพาะผูมีสวนไดเสยีที่เช่ือมโยงกบัหวงโซอุปทาน และคัดผูมีสวนไดเสียอ่ืนทีมี่ศักยภาพออก 
การดาํเนนิการแทนแบบเบ็ดเสร็จกลายเปนประเด็นในระยะการเจรจา และตองใชเวลาในการแกปญหา 
ความลาชาเปนสิ่งทีน่าจะหลีกเล่ียงได 
ถาการทาํแผนที่ผูมีสวนไดเสียในระยะกอนการเจรจามีขอบเขตที่กวางขึ้น 

ผูมีสวนไดเสียอาจเตรียมพรอมมากเกนิไป ในอีกประเทศหนึ่ง กอนเขาสูการเจรจา VPA 
ผูมีสวนไดเสียตัดสินใจทาํฉนัทามตขิองผูมีสวนไดเสียหลากหลายกลุม 
ในเร่ืองมาตรฐานความถูกตองตามกฎหมาย 
โดยยึดตามประสบการณที่มีกับบริษัทที่ไดรับการรับรองระบบมาตรฐาน เม่ือการเจรจาเร่ิมขึน้ 
ประเทศนี้ไดแบงปนขอมูลทีถ่ือเปนนิยามความถกูตองตามกฎหมายที่เกอืบสมบูรณแลวแก EC 

อยางไรก็ตาม EC รูสึกวานิยามนี้ไมไดแกไขปญหาความกังวลอยางครบถวน 
และไมไดเพิ่มความชัดเจนในระบบการประกันความถกูตองตามกฎหมายของไม ในกรณเีชนนี้ 
การเตรียมพรอมไดสรางประสบการณระหวางกลุมผูมีสวนไดเสีย 
แตนาํไปสูแนวทางที่ผิดในชวงแรกของกระบวนการ VPA 

 
 

หวัขอทีเ่กีย่วของกบัแกะกลอง VPA 

ระยะตางๆ ของ VPA 

ระยะการเจรจาของกระบวนการ VPA 

การลงนามยอ การลงนาม และการใหสัตยาบัน 

ระยะการนําไปปฏิบัตขิองกระบวนการ VPA 
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ระยะการเจรจาของกระบวนการ VPA 

ในระยะการเจรจา EU และประเทศสงออกไมเห็นพองรวมกันเกี่ยวกับเนื้อหาหลัก 
และภาคผนวกของขอตกลงการเปนหุนสวนดวยความสมัครใจ (VPA) กอนที่สิ่งนี้จะสามารถเกดิขึ้น 
ไดมีการเจรจาภายในกลุมและระหวางกลุมผูมีสวนไดเสยีในประเทศผูสงออกไม 

การเจรจาภายในประเทศชวยใหเกิดฉันทามติระดบัชาติ ที่สรางฐานเปนจุดยืนการเจรจาของประเทศกับ 
EU ดังนั้นในระยะการเจรจานี้จะมีการเจรจาอยูสามระดับ (รูปที่ 2) 

• การเจรจาระดับชาต ิภายใน รัฐบาล ภาคเอกชน และภาคประชาสงัคม 

• การเจรจาระดับชาต ิระหวาง รัฐบาล ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม 

• การเจรจาแบบทวิภาครีะหวางประเทศหุนสวนและ EU 

http://www.euflegt.efi.int/national-negotiations
http://www.euflegt.efi.int/national-negotiations
http://www.euflegt.efi.int/bilateral-negotiations


 

รปูที ่2 การเจรจาสามระดบัในกระบวนการ VPA: ภายในกลุมผูมสีวนไดเสยี ระหวางกลุมผูมสีวนไดเสยี 
และระหวาง EU และประเทศหุนสวน 



ในระยะการเจรจา ผูมีสวนไดเสียใน EU 
และประเทศสงออกไมอาจเขาไปมีสวนเกี่ยวของกับมวลชนกวางขึ้นในระดับทองถิ่น ระดับชาติ 

และระดับนานาชาติ ความเกีย่วของอาจรวมถึงการแถลงขาว รายงานความคบืหนา 
และการประชุมสาธารณะเพือ่แจงใหประชาชนทราบเกีย่วกับ VPA ยกระดับนโยบายปฏิรูป 
และยํ้าจุดยืนในหลักการ VPA คือ การมีสวนรวมทีค่รอบคลุม ความโปรงใส และพันธะความรับผิดชอบ 
กิจกรรมดังกลาวนาํทัศนวิสยั และแรงกระตุนมาสูกระบวนการ VPA 
ดวยการสรางความสนับสนนุทางการเมือง และสงเสริมการมีสวนรวม ซึ่งชวยใหเกดิการสรางฉันทามต ิ

อานเพิ่มเติมในหมวดแกะกลอง VPA หัวขอการเจรจาขอตกลง VPA ระดับชาตแิละการเจรจาขอตกลง 
VPA แบบทวิภาค ี

หวัขอทีเ่กีย่วของกบัแกะกลอง VPA 

การเจรจา VPA ระดับชาต ิ

การเจรจาขอตกลง VPA แบบทวิภาค ี

http://www.euflegt.efi.int/national-negotiations
http://www.euflegt.efi.int/bilateral-negotiations
http://www.euflegt.efi.int/bilateral-negotiations
http://www.euflegt.efi.int/national-negotiations
http://www.euflegt.efi.int/bilateral-negotiations


 

การเจรจา VPA ระดบัชาต ิ

EU 
สนับสนนุกระบวนการมีสวนรวมอยางครอบคลุมของผูมีสวนไดเสียหลากหลายกลุมในการเห็นดวยกับเง่ือ
นไขของขอตกลงการเปนหุนสวนดวยความสมัครใจ (VPA) 
กระบวนการควรสะทอนถึงฉนัทามตแิบบกวางๆ ระหวางผูมีสวนไดเสียของประเทศ รัฐบาล ภาคเอกชน 
องคกรประชาสังคม ชุมชน และชนพื้นเมืองทองถิ่น 
ผูมีสวนไดเสียชวยใหเกิดการอภิปรายแลกเปล่ียนความคดิเห็น และการตัดสินใจในเนื้อหาของ VPA 
ผานกระบวนการมีสวนรวมอยางครอบคลุมนี้ 

อยางไรก็ตาม ผูมีสวนไดเสยีอาจมีมุมมองแตกตางกันในหลายประเด็น อยางนอยกใ็นชวงเร่ิมแรก 
ตัวอยางเชน ภาคเอกชนอาจตองการคํานิยามความถกูตองตามกฎหมายที่เรียบงาย 
ซึ่งทําใหปฏิบัตติามไดงายกวา ในทางตรงกันขาม 
องคกรประชาสังคมอาจตองการคาํนิยามความถูกตองตามกฎหมายที่มีรายละเอียดเพิม่ขึ้น 
โดยรวมความรับผิดชอบตอชุมชนไวดวย 

มุมมองภายในกลุมผูมีสวนไดเสียแบบกวางๆ สามารถแตกตางกัน เชน 
หนวยงานรัฐบาลตางกันกอ็าจมีเหตุผลดาํเนินการ VPA ตางกนั 
และอาจตองการขอตกลงเพือ่บรรลุวัตถุประสงคที่ตางกัน สวนภายในภาคเอกชน 
ผูมีสวนไดเสียทีเ่ปนองคกรขนาดใหญและองคกรขนาดเล็กก็อาจมีลําดับความสาํคัญที่ตางกัน 

ดังนั้นการเจรจาระดบัชาติจึงมองหาพื้นที่ทีเ่ปนผลประโยชนรวมกัน 
ซึ่งผูมีสวนไดเสียทั้งหลายสามารถใหการสนับสนุนแมมีทัศนะตางกนั 
จุดประสงคไมใชการไดรับฉนัทามตแิบบเบ็ดเสร็จในทุกเร่ืองของ VPA 
แตเพื่อใหไดรับการสนับสนนุโดยรวมในกลุมผูมีสวนไดเสียสาํหรับการทําขอตกลง 

การเสวนาระดบัชาตสิองระดบั 

เพื่อใหไดฉันทามตแิหงชาต ิประเทศสงออกไมดําเนนิการปรึกษาหารีอตอไปกับผูมีสวนไดเสีย 
ที่เร่ิมขึ้นในระยะกอนการเจรจา การปรึกษาหารือมีสวนชวยทาํให VPA ปฏิบตัิไดจริง มีความนาเช่ือถือ 
และมีประเทศเปนเจาของ ดงันั้น ลักษณะของการปรึกษาหารือจึงเปนหัวใจสําคญั และขึ้นอยูกับ: 

• กลไกที่มีประสิทธิภาพในการบงช้ี การมีสวนรวม และการแบงปนขอมูลกับผูมีสวนไดเสีย 

• การเขารวมของตัวบคุคลที่ไดรับการเลือกสรรโดยผูมีสวนไดเสียเพื่อทาํหนาทีแ่ทนตน 
และระบบที่มีประสิทธภิาพ 
โดยบุคคลเหลานี้สามารถถายทอดขอมูลระหวางผูมีสิทธอิอกเสียงในเขตเลือกตั้งของตน 
และโครงสรางการเจรจา VPA 

• ขั้นตอนการดําเนินการที่ทาํใหม่ันใจวาตัวแทนผูมีสวนไดเสียสามารถมีอิทธพิลตอกระบวนการไ
ดจริง 

ประเทศตางๆ เลือกใชแนวทางและโครงสรางที่ตางกัน 
กระบวนการและโครงสรางมักเปล่ียนไปตามกาลเวลา ซึง่อาจตองปรับใหเหมาะกับสถานการณใหมๆ 
ที่เกิดขึ้น 

ในกระบวนการ VPA ปจจุบนั ตัวแทนรัฐบาล ภาคเอกชน และองคกรประชาสังคม 
ไดรวมตัวกันเปนกลุมผูมีสวนไดเสียที่หลากหลาย เพื่อพฒันาจุดยืนการเจรจาตอรองของประเทศ 

http://www.euflegt.efi.int/vpa-country-stakeholders
http://www.euflegt.efi.int/pre-negotiation


ผูมีสวนไดเสียทั้งหลายมีการประนีประนอม เพื่อสรางสมดลุใหกับความตองการของแตละกลุม 
และเพื่อใหไดฉันทามตแิหงชาติในวงกวาง ประสบการณที่ผานมาจนถึงปจจุบนัแสดงใหเห็นวา 
การมีสวนรวมทียึ่ดหลักการเปนตัวแทนแบบเทาเทียม ชวยใหผูมีสวนไดเสียพัฒนาฉนัทามติไดงายขึน้   

การอภปิรายแลกเปล่ียนความคิดเห็นและการเจรจาเกิดขึน้ภายใน 
กลุมผูมีสวนไดเสียเพือ่พัฒนาจุดยืนรวมกันในการปอนขอมูลเขาสูการปรึกษาหารือระดับชาติ และ/หรือ 
การเจรจาแบบทวิภาค ี
กระบวนการนีเ้ปนการแลกเปล่ียนความคิดเห็นอยางมีเหตุมีผลเพื่อหาทางออกรวมกนั 
ผูมีสวนไดเสียอภิปรายแสดงความคิดเห็น และรวบรวมหลักฐานเพื่อชวยพวกเขาสรางเปนจุดยืน 
และสือ่สารถึงความตองการและความปรารถนาของพวกเขา 
บางกลุมเลือกที่จะดําเนินการเชนนี้โดยทําขึ้นเปนเอกสารแสดงจุดยืน 

• บริษัทที่เกี่ยวของกับการคาไมอาจมีกลุมภายในที่สามารถพูดคุยประเด็นตางๆ ไดอยูแลว  
กลุมเหลานี้โนมเอียงไปในทางเปนตัวแทนผูมีสวนไดเสียภาคเอกชนขนาดใหญ 
และมีอํานาจมากกวา ไมใชผูประกอบการขนาดเล็ก เชน ผูแปรรูปไมเปนของใชในครัวเรือน 

• องคกรประชาสังคม และ/หรือ ชุมชนอาจทํางานภายในกลุมพันธมิตรที่มีอยู 
หรือสรางกลุมขึ้นมาใหม 
องคกรสมาชิกของเวทีภาคประชาสังคมอาจมีสิ่งทีเ่ห็นวาสําคัญแตกตางกัน เชน 
ความกังวลเกี่ยวกับสิทธิมนษุยชน สิ่งแวดลอม เพศ หรือสิทธขิองชนพืน้เมืองทองถิน่ 
ลําดับความสาํคัญทีต่างกันแสดงถึงความทาทายในการบรรลุฉันทามติในกลุมองคกรประชาสังค
ม 

• ความทาทายทีส่งผลตอการเจรจาระดบัชาต ิ
• การเจรจา VPA ของรัฐบาลกบั EU 

มีความทาทายอยูทีก่ารสรางความไววางใจระหวางผูมีสวนไดเสีย 
และรักษาพันธสัญญาระยะยาวไวในกระบวนการ อยางไรก็ตาม 
ประสบการณแสดงใหเห็นวาอาจเปนความทาทายของรัฐบาลในการออกแบบ รวบรวม 
และนาํไปปฏิบัต ิสําหรับกระบวนการที:่ 

• ทําใหเกิดการมีสวนรวมจากตัวแทนผูมีสวนไดเสียทีห่ลากหลาย มีวงจรการปอนขอมูลกลับ 
(feedback loop) ที่มีประสิทธภิาพ 
ที่สนับสนุนใหขอมูลแกผูมีสวนไดเสียในการบอกถึงจุดยืนของประเทศ 
มีกลไกการประสานงานที่มีประสทิธิภาพในการอภิปราย พูดคุย 
และเห็นชอบในจุดยืนของรัฐบาล 
ทําใหม่ันใจวาการมีสวนรวมจะดําเนินตอไปภายหลังระยะการเจรจา 
และเม่ือเขาสูระยะการนําไปปฏิบัต ิ 

• รัฐบาลมักตองการทรัพยากร และขีดความสามารถใหม เพื่อจูงใจ สรางเครือขาย 
และสนับสนุนการเสวนาระหวางผูมีสวนไดเสีย รวมถึงกลุมตางๆ 
ที่เขามาเกี่ยวของกอนหนาอยางจํากดั รัฐบาลยังตองจัดหาทรัพยากรใหเพียงพอ 
เพื่อสนบัสนุนดานการเงินในการเจรจา และการทาํใหโครงสราง การศึกษาทางเทคนิค 
และการประชุมบรรลุผล 

• ผูมีสวนไดเสียอาจขาดความรู ทักษะ 
และทรัพยากรในการมีสวนรวมอยางมีประสิทธิภาพในกระบวนการ VPA รัฐบาล สถาบันภายใน 
EU ประเทศสมาชิกของ EU กลุมประชาสังคม องคกรนอกภาครัฐบาล และองคกรนานาชาติ 
ตางมีบทบาทในการสรางความสามารถใหผูมีสวนไดเสียไดมีสวนใหขอมูลในการเจรจา 

• ดูขอมูลในหมวดแกะกลอง VPA หัวขอ VPA 
สามารถเสรมิสรางความสามารถ และสนบัสนนุผูมสีวนไดเสยีในกระบวนการ VPA ไดอยางไร 

http://www.euflegt.efi.int/bilateral-negotiations
http://www.euflegt.efi.int/capacity
http://www.euflegt.efi.int/capacity
http://www.euflegt.efi.int/support-to-vpa-stakeholders


• เชน ในการกาํหนดขอกฎหมาย ผูมีสวนไดเสียตองเขาใจกรอบการทาํงานของกฎหมายที่มีอยู 
แตอาจตองตอสูเพื่อเขาถึงขอมูลนี้ ผูมีสวนไดเสียอาจตองการทกัษะใหมๆ 
เพื่อชวยใหสามารถสื่อสารขอกําหนดกฎหมายดานเทคนคิกับผูมีสทิธิออกเสียง 
หรือเพื่อสนับสนนุจุดยืนของตนในการเจรจา รัฐบาลอาจตองจัดใหมีการปรึกษาหารือ 
และการทดสอบภาคสนามหลายรอบกอนที่จะไดนิยามทีผู่มีสวนไดเสียทั้งหมดยอมรับ 

• ดังนั้นการปรึกษาหารือระดบัชาตติองรุดหนาในอัตราทีเ่พียงพอใหไดรับฉนัทามติในวงกวาง 
และใหเวลาตามทีผู่มีสวนไดเสียตองการใชทําความเขาใจเกี่ยวกับกระบวนการ 
สามารถแสดงจุดยืนไดอยางชัดเจน และม่ันใจวากระบวนการ VPA 
สามารถจัดการผลประโยชนของพวกเขาได 
 

 

หวัขอทีเ่กีย่วของกบัแกะกลองVPA 

ระยะตางๆ ของกระบวนการ VPA 

ระยะกอนการเจรจาของกระบวนการ VPA 

การลงนามยอ การลงนาม และการใหสัตยาบัน 

ระยะการนําไปปฏิบัตขิองกระบวนการ VPA 

โครงสรางการเจรจาระดับชาต ิ

การเจรจาขอตกลง VPA แบบทวิภาค ี
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การเจรจาขอตกลงทวภิาค ีVPA   

การเจรจาขอตกลงการเปนหุนสวนดวยความสมัครใจ (VPA) ทวิภาคีระหวาง EU และประเทศสงออกไม 
เปนการถกอภิปรายอยางมีโครงสรางที่ใหผลเปนสนธิสญัญาที่มีผลผกูพันทางกฎหมาย 

การเจรจาทวิภาคีใชความคดิเห็นทีเ่กิดจากการถกอภิปรายของผูมีสวนไดเสียของประเทศ 
ซึ่งยังคงดําเนินอยูในระยะการเจรจาของกระบวนการ VPA 

VPA แตกตางจากขอตกลงทางการคาสวนใหญเนื่องจาก EU 
และประเทศสงออกไมไมไดเปนคูปฏิปกษในการเจรจา  
แตทั้งสองฝายทาํงานรวมกนัเพื่อพฒันาทางออกรวมกนัของปญหาจากการคาไมที่ไมถูกกฎหมาย 
อยางไรก็ตาม ไมมีพิมพเขยีวหรือสตูรสาํเร็จใหเดนิตาม กระบวนการเจรจาและการนํา VPA 
ไปปฏิบัตแิตกตางกันไปในแตละประเทศ  กระบวนการในประเทศสงออกไมจะเปนสิง่ที่กําหนดเนื้อหาของ 
VPA 

ความคาดหวงั 

แผนปฏิบัตกิารการบังคับใชกฎหมายปาไม ธรรมาภิบาล และการคา (FLEGT) 
ของสหภาพยุโรปประมวลความคาดหวังของ EU เอาไว   EU 
แสวงหาทางปองกันไมที่ไมถูกกฎหมายเขาสูตลาด EU 
ดวยการสนบัสนุนความพยายามในประเทศสงออกไมใหเสริมสรางระบบการประกันความถกูตองตามกฎ
หมายของไม ปรับปรุงธรรมาภิบาลภาคปาไม 
และรักษาความสัมพันธทางการคาทีแ่ข็งแกรงกับประเทศใน EU 

EU ไมไดแสวงหาความไดเปรียบทางการคา ขอที ่EU สนใจเปนหลักกค็ือ VPA จะตองเช่ือถือได 
นั่นคือจะตองมีฉันทามตสินบัสนุนการตัดสินใจที่เขียนไวใน  VPA   
ซึ่งจะหมายถึงวามีการสนับสนุนจากผูมีสวนไดเสียในวงกวางในประเทศหุนสวนนั่นเอง VPA 
ตองประกอบดวยระบบทีเ่ขมแข็งทีจ่ะทาํใหม่ันใจไดวาจะมีการปฏิบตัติามกฎหมาย 
ขณะเดียวกนัก็ตองมีความยุติธรรม อยางทีแ่ผนปฏิบัตกิาร FLEGT ไดกลาวไว: 
"ความทาทายอยูทีก่ารทาํใหม่ันใจไดวา การดาํเนนิการเพื่อจัดการกบัการคาไมที่ไมถูกกฎหมาย 
โดยเฉพาะอยางย่ิงการยกระดับการบังคบัใชกฎหมาย จะไมพุงเปาไปที่กลุมออนแอ เชน 
คนยากจนในชนบท ในขณะที่ปลอยใหผูที่มีอิทธิพลลอยนวล" 

ในการเจรจาทวิภาค ีคาํสั่งจากคณะมนตรีแหงสหภาพยุโรป (Council of the European Union) 
นําทางการทํางานของคณะกรรมาธกิารยุโรป (European Commission) 
ผูแทนคณะกรรมาธกิารยุโรปในการเจรจาพยายามใหตวัเนื้อหาหลักของ VPA 
เรียบงายและสอดคลองกนัทกุประเทศ   
และใชภาคผนวกสําหรับบรรจุรายละเอียดเฉพาะของประเทศนัน้ๆในแตละขอตกลง 

ความคาดหวังของประเทศสงออกไมแตกตางกันไป เนื่องมาจากกลุมผูมีสวนไดเสียมีหลากหลายกลุม  
บางกลุมคาดหวังวา VPA จะสรางโอกาสทางธุรกิจ สวนกลุมอ่ืนๆ ก็หวังวา VPA จะปกปองผืนปา 
หรือปรับปรุงความเปนอยูของชุมชนทองถิ่นใหดขีึ้น 
การใหความสาํคัญกับเร่ืองตางๆทีแ่ตกตางกนัอยางมากนีย้อมเปนความทาทาย 
ซึ่งหมายความวาผูมีสวนไดเสียตองมีเวลาและพื้นที่ที่จะเขาใจประเดน็ตางๆ กอรูปความคิดเห็นของกลุม 
และแสดงความคิดเห็นนัน้ๆออกมา   
โครงสรางการเจรจา 



โครงสรางการเจรจาของทั้งสองฝายตางกนั และแตกตางกันไปในแตละประเทศสงออกไมดวย  
คณะผูแทนจากคณะกรรมาธิการยุโรปดาํเนนิการเจรจาในนามของสหภาพยุโรปโดยมีผูแทนจากประเทศ
สมาชิก EU อยางนอยหนึ่งประเทศเขารวมในทีมเจรจาดวย 

รัฐบาลของประเทศสงออกไมเปนผูตดัสินใจวาใครจะเปนตัวแทนรัฐบาลในการเจรจา ในขอตกลง VPA 
ทั้งหมด 6 ฉบับที่มีการลงนามแลวจนถึงปจจุบัน ประเทศหุนสวนไดตัดสนิใจใหมีตัวแทนจากภาคเอกชน 
และองคกรประชาสังคมไวในโครงสรางการเจรจาดวย การเลือกผูนาํการเจรจามีความสําคญั 
เพราะบุคคลนี้ตองมีทกัษะและประสบการณพิเศษ รวมถงึความสามารถในการประสานจุดยืนตางๆ 
ภายในประเทศ บางประเทศตองพยายามอยางหนักในการหาผูนําการเจรจาที่มีระดบัสูงเพียงพอ 
และมีความกระตือรือรน ในบางกรณีเหตุการณเชนนีท้ําใหการเจรจาลาชาออกไป 

สําหรับรายละเอียดเพิ่มเติมและตัวอยาง ดแูกะกลอง VPA หัวขอโครงสรางการเจรจา VPA ระดับชาต ิ

การเจรจาทวิภาคีเกิดขึน้ทั้งในรูปแบบการประชุมตอหนาทั้งใน EU และในประเทศผูสงออกไม 
และการประชุมทางวิดีโอ นอกจากการเจรจาระดับการเมืองแลว บางกระบวนการของ VPA 
ยังมีการแลกเปล่ียนทางเทคนิคอีกดวย เจาหนาที ่EU และ/หรือ เจาหนาที่ EU FLEGT Facility 
และตัวแทนของประเทศมาพบกันเพือ่อภิปรายแลกเปล่ียนความคดิเห็นในแงมุมเฉพาะของ VPA เชน 
ในเร่ืองนิยามความถกูตองตามกฎหมาย หรือระบบตดิตามไม  
เรียกการประชุมนี้วาการประชุมรวมของผูชํานาญการ (joint expert meeting) 

กระบวนการ VPA สวนใหญมีผูอํานวยความสะดวกที่เปนกลางใหการสนบัสนุน 
และมีโครงการใหความชวยเหลือดานเทคนิคเฉพาะเร่ือง 
ทานสามารถอานเพิ่มเติมเกีย่วกับผูอํานวยความสะดวกเหลานี้วาคือใคร ทํางานอยางไร 
และไดรับการสนับสนุนดานการเงินอยางไร ในแกะกลอง VPA หัวขอ 
การสนับสนุนผูมีสวนไดเสียในกระบวนการ VPA  

กระบวนการ    

การเจรจาทวิภาคีคร้ังแรกเปนการทําใหการหารือกนัของสองฝายเปนทางการและวางวิสัยทัศนและขอบเ
ขตใหกบัการหารือที่จะตามมา 
การเจรจาคร้ังแรกนี้จะชวยใหแตละฝายสามารถเขาใจถึงความคาดหวังของอีกฝายหนึ่ง 
และความทาทายตางๆที่ผูมีสวนไดเสียระบุวา VPA ควรจัดการ ในการเจรจาคร้ังแรก 
ผูเจรจาจะกาํหนดบทบาท ความรับผิดชอบ และขั้นตอนการดาํเนนิงานรวมกัน  
ผูเจรจาอาจเร่ิมทาํแผนที่นําทาง (โรดแมป) หรือตารางเวลาสาํหรับการเจรจาคร้ังตอๆไปดวย  
จากนั้นทั้งสองฝาย จะประกาศตอสาธารณะรวมกันเพื่อยํ้าถึงความตั้งใจของทั้งสองฝายที่จะเจรจา VPA 
กัน 

จากนั้น การเจรจาทวิภาคีจะใหความสนใจกับการพัฒนาเนื้อหาและภาคผนวกของ VPA 
นอกเหนอืจากการเจรจาอยางเปนทางการแลว งานในกระบวนการยังรวมถึง 
การประชุมทางเทคนิคเพื่อเตรียมการเจรจา และงานภาคสนามเพื่อทดสอบแงมุมตางๆ ของขอตกลง เชน 
นิยามความถูกตองตามกฎหมาย และ/หรือ องคประกอบอ่ืนๆของ 
ระบบการประกันความถกูตองตามกฎหมายของไม 
การทดสอบจะสามารถช้ีใหเห็นชองวางของการปฏิบตัิตามของบริษัท หรือการบังคับใชของภาครัฐ 

การเจรจาทวภิาคีสิ้นสุดลงเม่ือทั้งสองฝายเห็นชอบในเนือ้หาและภาคผนวกของ VPA โดย VPA 
นั้นไมจําเปนตองสมบูรณแบบ แตตองมีความนาเช่ือถือ ใหสัตยาบันได และนําไปปฏบิัติได 
ขอตกลงควรสะทอนถึงฉนัทามติระดับชาตขิองกลุมผูมีสวนไดเสียในประเทศหุนสวน VPA 

http://www.euflegt.efi.int/bilateral-negotiations#_%28_National_negotiation
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http://www.euflegt.efi.int/bilateral-negotiations#_1._Legality_definition
http://www.euflegt.efi.int/bilateral-negotiations#_%28_Timber_legality


และไดรับการสนับสนุนจากกลุมผูมีสวนไดเสียใน EU ในการเจรจารอบสุดทาย 
ทั้งสองฝายจะหารือกันในการกาํหนดตารางเวลาการใหสัตยาบันและการนาํ VPA ไปปฏิบตั ิ
ทั้งสองฝายจะใหสัญญาณถงึการสิ้นสุดการเจรจา และการเร่ิมการใหสตัยาบนัดวยการลงนามยอใน VPA 

ความรวดเรว็และการกาํหนดเวลา 

กรอบเวลาของแผนที่นาํทางการเจรจาเปนแคสิ่งบงช้ีคราวๆ การเจรจา VPA อาจใชเวลาหลายป 
และมักยาวนานกวาทีทุ่กฝายคาดไวในตอนตน 
เพราะผูมีสวนไดเสยีตองมีเวลาเพียงพอในการเขารวมในกระบวนการ 
และในการหาทางออกใหกบัความทาทายที่เกดิขึ้น 

ความลาชาสามารถเกดิขึ้นไดหากความสนใจของรัฐบาล 
และผูมีสวนไดเสียเปล่ียนไปตามสภาวะทางการเมือง เศรษฐกิจ และพลวตัอ่ืนๆ 
หรือหากการเจรจาทวิภาคีไมเปนไปในแนวทางเดียวกันกับสิ่งทีผู่มีสวนไดเสียของประเทศไดหารือกนัไว 

โดยทั่วไป คณุภาพของกระบวนการเจรจามีความสําคัญมากกวาความรวดเร็ว 
แตไมไดหมายความวากระบวนการที่เช่ืองชาจะตองเปนกระบวนการที่มีคณุภาพ 
ปจจัยที่สามารถสงผลกระทบตอความกาวหนาของกระบวนการ ไดแก การเลือกตั้งในประเทศหุนสวน 
หรือความผนัผวนทางเศรษฐกิจในระดับชาติ ระดับภูมิภาค หรือระดับโลก 
ที่กระทบตอการผลิตและการคาไม 

 

หวัขอทีเ่กีย่วของกบัแกะกลอง VPA 

ระยะตางๆ ของ VPA 

ระยะกอนการเจรจาของกระบวนการ VPA 

การลงนามยอ การลงนาม และการใหสัตยาบัน 

ระยะการนําไปปฏิบัตขิองกระบวนการ VPA 

การเจรจา VPA ระดับชาต ิ
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การลงนามยอ การลงนาม และการใหสตัยาบนัของ VPA 

ขอตกลงการเปนหุนสวนดวยความสมัครใจ (VPA) 
จะมีผลบังคับใชเปนขอตกลงที่มีผลผูกพันทางกฎหมายไดก็ตอเม่ือ 
สภานติิบัญญัตขิองทั้งสองฝายใหสัตยาบนัตามขั้นตอนทั่วไปของตนในการใหสตัยาบันสนธิสญัญาระหว
างประเทศ กระบวนการนี้อาจใชเวลานานหลายเดือนไปจนมากกวาหนึ่งป โดยมีสามขั้นตอนหลัก คือ 
การลงนามยอ การลงนาม และการใหสัตยาบัน 

1. การลงนามยอ การลงนามยอใน VPA โดย EC และรัฐบาลของประเทศหุนสวน 
ถือเปนการสิ้นสดุการเจรจา แตไมรวมถึงการลงนามอยางเปนทางการ 
ตามกฎหมายระหวางประเทศ 
การลงนามยอยืนยันวาทั้งสองฝายยอมรับถอยคาํในเอกสารลงนามยอ 
วาคือถอยคาํทีท่ั้งสองฝายเห็นชอบ การลงนามยอไมไดแสดงนัยถึงความยินยอมใหมีการลงนาม 
หรือการใหสตัยาบันที่ตามมา 

2. การลงนาม ในชวงเวลาระหวางการลงนามยอและการลงนามใน VPA 
แตละฝายตองยืนยันขอตกลงผานโครงสรางการตดัสินใจของตน ในประเทศหุนสวน 
กระบวนการนี้อาจเกี่ยวของกับการออกเสียงลงคะแนนในรัฐสภา และ/หรือ 
ไดรับการอนุมัติจากประธานาธิบด ีหรือนายกรัฐมนตรี เม่ือทั้งสองฝายลงนามใน VPA 
ถือวาทั้งสองฝายไดแสดงเจตจํานงอยางเปนทางการที่จะเปนสวนหนึ่งของขอตกลงหากมีการให
สัตยาบัน ตามกฎหมายระหวางประเทศ การลงนามมีผลผกูพันเจาของลายมือช่ือ 
'มิใหลมเลิกจุดประสงคและเปาหมายของขอตกลง' 

3. การใหสตัยาบนั หรอื ‘การสรปุ' ขอผกูพันใน VPA 
จะมีผลผูกพนัทุกฝายเม่ือแตละฝายใหสตัยาบันในขอตกลงแลวเทานั้น 
และกรอบเวลาการเขาสูการบังคับใชไดผานไปแลวหากมีการกาํหนดไวใน VPA 
แตละฝายปฏิบตัิตามมาตรฐานการใหสตัยาบนัสนธิสัญญาระหวางประเทศของตน 
ซึ่งอาจเกี่ยวพันถึงการตรวจสอบอยางละเอียดโดยรัฐสภาเปนตน ตัวอยางเชน ใน EU 
การใหสตัยาบันจะรวมถึงขัน้ตอนที่เกี่ยวพันถึงประเทศสมาชิก EU รัฐสภาของประเทศสมาชิก 
และรัฐสภายุโรป ทันทีทีข่ั้นตอนเหลานี้เสร็จสิ้น 

คณะมนตรีแหงสหภาพยุโรปจะลงมติยอมรับการตัดสินใจเพื่อสรุปการใหสตัยาบันของ VPA 

ในเวลาที่มีการใหสัตยาบัน ทั้งสองฝายบอกกลาวซึ่งกันและกันวากระบวนการใหสัตยาบันสิน้สุดแลว 
จากนั้นโครงสรางที่เปนระเบยีบแบบแผน และขอผกูพันของขอตกลงจะเขาสูการมีผลบังคับใช ใน EU 
คําประกาศนี้จะไดรับการตีพมิพไวใน Official Journal of the European Union ในขัน้นี้ EC 
และประเทศหุนสวนออกประกาศอยางเปนทางการ และคณะกรรมการดําเนินงานรวม (Joint 
Implementation Committee) สามารถปฏิบตัิงานได 

แมการใหสัตยาบันจะหมายถึงการเร่ิมนํา VPA ไปปฏิบตัไิดอยางเปนกิจจะลักษณะ แตกระบวนการ VPA 
สวนใหญทีผ่านมา เร่ิมกิจกรรมเพื่อการนําไปปฏิบตัิกอนที่กระบวนการใหสัตยาบันจะจบลง 
ในบางประเทศ ทั้งสองฝายจัดตั้งคณะกรรมการดําเนินงานรวมระหวางกาล (Interrim Joint 
Implementation Committee (JIC) หรือ pre-JIC เพื่อรักษาแรงกระตุนชวงระหวางการลงนามยอ 
และการใหสตัยาบัน 

http://www.euflegt.efi.int/joint-implementation-committees1
http://www.euflegt.efi.int/joint-implementation-committees1


ในแงกฎหมาย VPA 
มีผลบังคับใชเม่ือทั้งสองฝายไดบอกกลาวซึ่งกันและกันวาไดดําเนินการตามกระบวนการใหสตัยาบันครบ
ถวนแลว อยางไรกต็ามการมีผลบังคับใชไมไดแสดงนัยวา การออกใบรับรอง FLEGTสามารถเร่ิมขึน้ได 
ในแงปฏิบตัิ หลังจากขอตกลงมีผลบังคับใช มีงานจํานวนมากเกิดขึน้ในการนาํ VPA 
ไปปฏิบัตกิอนการออกใบรับรอง FLEGT 

หวัขอทีเ่กีย่วของกบัแกะกลอง VPA 

ระยะตางๆ ของ VPA 

ระยะกอนการเจรจาของกระบวนการ VPA 

ระยะการเจรจาของกระบวนการ VPA 

ระยะการนําไปปฏิบัตขิองกระบวนการ VPA 
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ขัน้ตอนการนาํไปปฏบิตัขิองกระบวนการ VPA 

ในขั้นตอนการนาํไปปฏิบตั ิทั้งสองฝายตางปรับปรุง และ/หรือ พฒันาระบบ สถาบนั ขีดความสามารถ 
กรอบการออกกฎหมาย และการปฏิรูปธรรมาภิบาล 
ตามทีเ่ห็นชอบรวมกันในขอตกลงการเปนหุนสวนดวยความสมัครใจ (VPA) 
ซึ่งรวมถึงระบบการประกนัความถกูตองตามกฎหมายของไม และการปฏิรูปธรรมาภบิาลที่กวางขึ้น 

วัตถปุระสงคของขั้นตอนการนําไปปฏบิัติ คือ: 

• ประเทศหุนสวนนําความมุงม่ันที่จะปฏิรูปธรรมาภิบาลไปปฏิบัต ิ

• ดําเนนิการใหระบบการประกันความถูกตองตามกฎหมายของไมสามารถใชงานไดจริง 

• ประเทศหุนสวนสามารถสงออกไมที่มีใบรับรอง FLEGT ไปยัง EU 

• มีการติดตามและประเมินผลที่เกิดจากขอตกลง 

• ผูมีสวนไดเสียขบัเคล่ือนการนําขอตกลงไปปฏิบัต ิ 

• ผลิตภัณฑที่มีใบรับรอง FLEGT สามารถพบเห็นไดงายในตลาด 

ทุกขอตกลง VPA จะมีการจัดทําตารางกําหนดการสาํหรับการนาํขอตกลงไปปฏิบัต ิ
ซึ่งรวมถึงการปฏิรูปธรรมาภิบาล 
และการพฒันาระบบการประกันความถูกตองตามกฎหมายของไมไวกอนการออกใบรับรอง FLEGT 
ขอตกลง VPA สวนใหญจะนาํตารางกาํหนดการนี้ใสไวใน 
ภาคผนวกที่วาดวยกําหนดการในการนําขอตกลงไปปฏิบัต ิ

ลําดับและการกาํหนดเวลาของกิจกรรมตางๆในขั้นตอนการนาํไปปฏบิัติเปนความเฉพาะของประเทศหุน
สวน VPA แตละประเทศ และสามารถคาบเกีย่วกบักระบวนการใหสตัยาบันได 
บางกิจกรรมของการนาํไปปฏิบัติอาจเร่ิมกอนการเจรจาจะจบลงเสียอีก สวนกิจกรรมอ่ืนๆ เชน 
การปฏิรูปอยางตอเนื่องจะดําเนินตอไปหลังจากการออกใบรับรอง FLEGT เร่ิมขึ้น 
การมีสวนรวมของผูมีสวนไดเสียคือหัวใจสาํคัญของขั้นตอนการนาํไปปฏิบตัิในกระบวนการ VPA 

โดยทั่วไป องคกรนําการบริหารจัดการซึ่งมักเปนกระทรวงปาไม 
ทําหนาที่ประสานงานกิจกรรมตางๆในการนําขอตกลงไปปฏิบตัิในประเทศหุนสวน VPA 

ขณะเดียวกนั คณะกรรมการดําเนนิงานรวมของ EU และตวัแทนของประเทศหุนสวน VPA (joint 
implementation committee) จะดูแลการนาํไปปฏิบัติ ตดิตามความกาวหนา ดูแลขอรองทุกข 
และรับมือกับความทาทายใหมๆ ที่เกิดขึ้น 

กระบวนการ VPA บางกระบวนการมีการจัดตั้งคณะกรรมการดําเนินงานรวมเฉพาะกาล 
เพื่อเช่ือมชองวางระหวางการเจรจาที่จบลง และการใหสตัยาบนั VPA ของทั้งสองฝาย 

http://www.euflegt.efi.int/implementation#_%28_VPA_annex_5


 

  

กจิกรรมหลกั 

กิจกรรมหลักในขั้นตอนการนําไปปฏบิัติ ไดแก: 

การจดัตัง้โครงสราง รวมถึง 
โครงสรางระดับชาตแิละระดับทวิภาคตีามที่ไดอธิบายไวในเนื้อหาและในภาคผนวกของ VPA 
และโครงสรางอ่ืนๆ ที่จําเปนตอการนํา VPA ไปปฏิบตั ิ
โครงสรางดังกลาวมักจะรวมถึงองคกรผูมีสวนไดเสียที่หลากหลายของประเทศหุนสวน 
หนวยงานดําเนินการ และคณะกรรมการดําเนินงานรวม   

ทานสามารถอานเพิ่มเติมเกีย่วกับโครงสรางดังกลาวไดในแกะกลอง VPA หัวขอโครงสรางของ VPA   

http://www.euflegt.efi.int/implementation#_%28_VPA_elements


การพฒันาระบบ ประเทศหุนสวนจําเปนตองพัฒนาระบบที่มีอยูใหดีขึ้น 
และอาจตองพฒันาระบบใหมขึ้นมา 
ถาองคประกอบของระบบการประกนัความถูกตองตามกฎหมายของไมทั้งหมดตามทีอ่ธิบายไวใน VPA 
ยังไมสามารถปฏบิัตกิารได ประเทศสงออกไมทั้งหมดที่ไดลงนาม VPA เทาที่ผานมา 
ตองปรับปรุงระบบที่มีอยูใหดีขึ้นกอนจะสามารถกาวสูการออกใบรับรอง FLEGT  ประเทศหุนสวน 
จะแตงตั้งผูตรวจสอบอิสระซึง่เปนสวนหนึ่งของระบบการประกนัความถูกตองตามกฎหมายของไม 
โดยจะปรึกษาหารือกับ EU และจะบรรจุขอบเขตของงานของผูตรวจสอบอิสระนี้ไวในภาคผนวกของ VPA 
(โปรดดู การตรวจสอบที่เปนอิสระ) กิจกรรมอ่ืนๆ 
ที่ทําใหระบบการประกันความถูกตองตามกฎหมายของไมสามารถปฏิบตัิงานได ไดแก: 

• การพฒันาขั้นตอนการดาํเนนิงานและปรับปรุงระบบใหดขีึ้นเพือ่รับรองการเปนไมถูกกฎหมาย 

• การเพิ่มประสิทธภิาพการตรวจสอบยอนกลับไดตลอดหวงโซอุปทาน 

• การออกกฎหมายรองรับระบบดังกลาว 

• การเสริมสรางขีดความสามารถดานบุคลากร ดานเทคนคิ 
และดานสถาบันที่จําเปนตอการนาํระบบตางๆตามขอตกลง VPA ไปปฏิบัต ิ

การสรางกลไกการเปดเผยขอมลูสูสาธารณะ ประเทศหุนสวน VPA 
จะสรางกลไกการแบงปนขอมูลกับสาธารณะ โดยแสดงรายละเอียดไวใน ภาคผนวกของ VPA 
ที่วาดวยการเปดเผยขอมูลสูสาธารณะ 

การประเมนิระบบการประกนัความถกูตองตามกฎหมายของไมทีเ่ปนอสิระรวมกนั กอนที่ประเทศหุนสวน 
VPA จะสิ้นสดุการพัฒนาระบบการประกันความถกูตองตามกฎหมายของไม 
และสามารถเร่ิมการออกใบรับรอง FLEGT ได ทั้งสองฝายจะดําเนินการใหมีการประเมินรวมกัน 
เพื่อใหม่ันใจวาระบบการประกันความถูกตองตามกฎหมายของไมเปนไปตามเง่ือนไขที่ไดเห็นชอบรวมกั
นแลวใน VPA 

เพื่อใหบรรลุเปาหมายนี้ 
คณะกรรมการดาํเนินงานรวมจะมอบหมายใหผูเช่ียวชาญอิสระมาประเมินระบบการประกนัความถูกตอง
ตามกฎหมายของไม โดยเทยีบกับเกณฑมาตรฐานที่ไดแสดงไวในภาคผนวกของ VPA 
โดยทั่วไปการประเมินไมใชกิจกรรมซึ่งจะทาํเสร็จในคร้ังเดียว ในกระบวนการ VPA ที่ผานมา 
การประเมินเกิดขึ้นในขั้นตอนตางๆ เพื่อช้ีใหเห็นถึงสิ่งทีต่องดําเนินการกอนทีก่ารออกใบรับรอง FLEGT 
จะสามารถเร่ิมขึ้นได 
และเพื่อออกแบบระบบการประกันความถูกตองตามกฎหมายของไมขั้นสุดทายใหสมบูรณ 

ผูประเมินจะรายงานตอคณะกรรมการดําเนินงานรวม 
ซึ่งเปนผูตัดสินใจวาระบบการประกนัความถูกตองตามกฎหมายของไมทาํงานไดตามที่ตั้งใจหรือไม 
ถาระบบทํางานไดตามที่ตั้งใจไว คณะกรรมการดําเนินงานรวมจะแนะนาํใหการออกใบรับรอง FLEGT 
สามารถเร่ิมขึน้ได 

การตัดสินใจเร่ิมออกใบรับรอง FLEGT จะมีผลสบืเนื่องทางกฎหมายตอทั้งสองฝาย 
แตละฝายดําเนินการตามกระบวนการของตนเพือ่ใหความเห็นชอบอยางเปนทางการตอคําแนะนาํที่ใหกา
รออกใบรับรอง FLEGT เร่ิมขึน้ได และวางมาตรการที่จําเปนตอการบังคับใชการออกใบรับรอง FLEGT 
กระบวนการนีป้ระกอบดวย: 

• การออกใบรับรอง FLEGT 
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• การสรางชองทางการสื่อสารระหวาง EU และเจาหนาทีข่องประเทศหุนสวน 

• การแกไขกฎระเบยีบ FLEGT ที่มอบอํานาจให EU ตรวจพสิูจนใบรับรอง FLEGT 
สําหรับไมทีเ่ขาสูตลาด EU 

ที่ผานมา มีเพียง VPA ของกานา 
และอินโดนีเซียเทานั้นที่ดาํเนินไปจนถึงขั้นการประเมินระบบการประกันความถกูตองตามกฎหมายของไ
มรวมกันแลว ในกรณขีองอินโดนีเซีย ขอคนพบและขอเสนอแนะจากการประเมินรวมกันทําให EU 
และอินโดนีเซียไดพฒันาและปรับปรุงแผนปฏิบตัิการเพือ่การนาํ VPA ไปสูการปฏิบตัอิยูเสมอ 
ซึ่งเปนการวางแนวทางการออกใบรับรอง FLEGT แผนปฏิบัติการนีเ้ปดเผยสูสาธารณะ (โปรดดู 
ลิงกดานลาง) 

การสงออกไมทีม่ใีบรบัรอง FLEGT และการควบคมุชายแดนของ EU  
เม่ือทั้งสองฝายรูสึกพอใจกับระบบการประกันความถกูตองตามกฎหมายของไม 
วาทาํงานไดตามที่ตกลงกันใน VPA   ประเทศหุนสวนสามารถเร่ิมออกใบรับรอง FLEGT 
ใหไมและผลิตภัณฑไมที่ถกูกฎหมายตามรายการทีแ่สดงไวในภาคผนวกของ VPA 
ที่วาดวยขอบขายผลิตภัณฑ จากนัน้หนวยงานศุลกากรในประเทศสมาชิก EU 
สามารถตรวจพิสูจนผลิตภัณฑที่มีใบรับรอง FLEGT ไดที่ชายแดนและอนุญาตใหเขาสูตลาด EU 

โปรดดแูกะกลอง VPA หัวขอ การคาขายผลิตภณัฑที่มีใบรับรอง FLEGT 

การปฏริปูทีก่วางขึน้  VPA ทีผ่านมาทั้งหมดยังไดระบถุึงการปฏิรูปอ่ืนๆอีกที่ประเทศหุนสวนจะดาํเนินการ 
นอกเหนอืจากการปฏิรูปธรรมาภิบาลและกฎหมายที่จําเปนตอการพัฒนาระบบการประกันความถูกตองตา
มกฎหมายของไม 

โปรดดแูกะกลอง VPA หัวขอ การปฏิรูปกฎหมายอันเปนผลจากกระบวนการ VPA 

การตดิตามผลกระทบ  ทุก VPA จะผูกมัดทั้งสองฝายใหพฒันากรอบการทาํงานเพื่อตดิตามผลกระทบ 
ดังนั้น 
คณะกรรมการดาํเนินงานรวมจะทําใหแนใจวามีการวางกรอบการทาํงานเพื่อติดตามผลกระทบทางเศรษ
ฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอมของ VPA และจะดําเนินการอยางเหมาะสมเพื่อลดผลกระทบดานลบ 
หัวขอในการติดตามอาจรวมถึง ความมีประสทิธิภาพของสถาบนั กระแสการคาและพลวัตของตลาด 
การทาํไมที่ไมถูกกฎหมาย สภาพของปาไม การดํารงชีพและความยากจน และการพฒันาทางเศรษฐกิจ 

โปรดดู แกะกลอง VPA หัวขอ การติดตามตรวจสอบ VPA 

การสรางความตระหนกัรู ทั้งสองฝายของ VPA และผูมีสวนไดเสียอ่ืนๆ 
อาจเขารวมกิจกรรมเพื่อสรางความตระหนกัรูใน VPA และเพิ่มโอกาสใหไมที่มีใบรับรอง FLEGT 
สามารถเห็นไดงายในตลาด ซึ่งอาจรวมถึงกิจกรรมที่ไดกลาวไวในยุทธศาสตรการสือ่สาร 

โปรดดแูกะกลอง VPA หัวขอ การสื่อสารในกระบวนการ VPA 

ความทาทายในการนาํขอตกลง VPA ไปสูการปฏบิตั ิ

ภายหลังจากการเจรจากันภายในประเทศหุนสวนและการเจรจาทวิภาคีซึ่งเปนชวงเวลาที่เขมขน  
ก็จะเขาสูขัน้ตอนการนําขอตกลงไปปฏิบตัิ 
กิจกรรมตางๆจะขยับไปเปนเร่ืองของกระบวนการภายในประเทศหุนสวน ทั้งการทาํสัตยาบัน 
และการจัดทําระบบและการปฏิรูปที่จําเปนตางๆ 
การเปล่ียนแปลงนี้อาจตองนาํผูมีสวนไดเสียที่ตางกับขั้นตอนกอนหนาเขารวม 
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รัฐบาลประเทศหุนสวนจําเปนจะตองจัดเตรียมทรัพยากรไวสําหรับใชในการนําขอตกลง VPA 
ไปสูการปฏิบตัิและการใหผูมีสวนไดเสียยังคงสามารถมีสวนรวมตอไป 
ที่สําคัญการปฏิบตัติามขอตกลงนี้อาจทาํใหตองมีการเปล่ียนแปลงวธิีการปฏิบตัิทีเ่คยเปนมา 
ภาครัฐอาจตองเผชิญกับการตองรักษาสมดุลระหวางการดําเนนิการมิติดานเทคนิคและมิติดานธรรมาภิบ
าลของขอตกลง  

จากประสบการณ VPA ที่ผานมาทําใหทราบวาโมเมนตัมมักถดถอยลง 
เม่ือเปล่ียนจากขั้นตอนการเจรจามาสูการนําไปปฏิบัต ิการรักษาโมเมนตัมสามารถทาํไดถา EU 
และประเทศหุนสวน VPA จัดทําโครงสรางเฉพาะกาล เชน 'คณะกรรมการรวมกอนขัน้ตอนการปฏิบัติ' 
หรือ 'คณะกรรมการเตรียมการรวม' เพือ่ดําเนินงานในชวงระหวางหลังสิ้นสุดการเจรจา 
และกอนการใหสตัยาบัน VPA คณะกรรมการดังกลาวสามารถชวยเหลือคณะผูแทน EU ภายในประเทศ 
ซึ่งเขามาทาํหนาทีแ่ทน EC ในฐานะผูนาํฝายสหภาพยุโรปในกระบวนการ VPA 
ภายหลังการเจรจาสิ้นสดุลง และทั้งสองฝายลงนามในขอตกลง 

ความทาทายใหมอาจปรากฏขึ้น เม่ือกระบวนการ VPA เคล่ือนจากระยะการเจรจาสูระยะการนาํไปปฏิบัต ิ
ตัวอยางเชน 
ผูมีสวนไดเสียภาคเอกชนมักตระหนักถึงความทาทายของการปฏิบัติใหถกูตองตามนิยามความถูกตองตา
มกฎหมายในระหวางการนาํไปปฏิบัต ิในกรณีของอินโดนีเซีย ในระยะการนาํไปปฏิบัติ 
ภาคเฟอรนิเจอรพยายามลอบบีเ้พื่อขอเง่ือนไขพเิศษ 
และขอเวลาเพิ่มขึ้นในการปรับตัวตามขอกาํหนดของ VPA 

ประเด็นใหมๆทีก่อตวัขึน้ หรือการเปล่ียนแปลงของแนวโนมในภาคปาไมหลังจากทีเ่ร่ิมมีการเจรจา VPA 
แลว สามารถสงผลกระทบตอขั้นตอนการนาํไปปฏิบตัิดวยเชนกัน เชน กานาไมไดนาํเขาไมเม่ือเร่ิมเจรจา 
VPA แตปจจุบันมีการนําเขาไม ซึ่งสงผลตอการควบคุมหวงโซอุปทาน และตอดานอ่ืนๆ ของ VPA อีกดวย 

การคกุคามปาไมไดมีแตการทําไมไมถูกกฎหมาย 
การคกุคามที่กาํลังมีมากขึน้เกิดจากการเปล่ียนพื้นทีป่าไปทําเกษตรกรรมหรือทาํเหมือง    
ซึ่งอาจสรางความทาทายใหมๆใหเกิดขึ้นไดเชนกัน ความทาทายประการหนึ่งก็คอื 
จะจัดการกับไมทีถู่กโคนเพือ่ทําการเกษตรอยางไรภายใตกรอบของ VPA   

 

หวัขอทีเ่กีย่วของกบัแกะกลองVPA 

ระยะตางๆ ของกระบวนการ VPA 

ระยะกอนการเจรจาของกระบวนการ VPA 

ระยะการเจรจาของกระบวนการ VPA 

VPA เพิ่มความชัดเจนของกฎหมายและองคกรไดอยางไร 

คณะกรรมการดาํเนินงานรวม 

โครงสรางการดาํเนนิงานในระดับชาต ิ

VPA สงเสริมธรรมาภบิาลปาไมไดอยางไร 

ระบบการประกันความถกูตองตามกฎหมายของไม 

ลงิคภายนอก 
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ผูมสีวนไดเสยีในกระบวนการ VPA 

ผูมีสวนไดเสียในกระบวนการหรือกิจกรรมใดกต็าม คือ ประชาชน บริษทั 
และสถาบันทีส่งผลกระทบหรือไดรับผลกระทบจากกระบวนการหรือกิจกรรมนั้นๆ 
ปาไมมีมูลคาทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม และวัฒนธรรม ในระดับทองถิ่น ประเทศ และนานาประเทศ 
ซึ่งหมายความวานโยบายปาไมหนึ่งๆ ยอมจะมีผูมีสวนไดเสียหลากหลายกลุม 

ประสบการณจากกระบวนการ VPA ไดแสดงใหเห็นวา ผูมีสวนไดเสียในประเทศสงออกไม และ EU ไดแก 
รัฐบาล บริษทัภาคเอกชน องคกรประชาสังคม ชุมชน และ/หรือ ชนพืน้เมืองดั้งเดิม 

ระหวางกลุมและภายในกลุมผูมีสวนไดเสีย จะมีลําดับความสําคญั ขดีความสามารถ 
และมุมมองตอความถกูตองตามกฎหมายของผลิตภัณฑไมที่มากมายหลากหลาย  
ศูนยกลางความทาทายในกระบวนการ VPA คือ การเช่ือมความแตกตางเหลานี้ 
และสงเสริมใหเกดิการสนับสนุนในวงกวาง 

ดังนั้น EU จึงสนับสนุนการมีสวนรวมของผูมีสวนไดเสยีอยางกวางขวาง 
เพื่อทาํใหผูมีสวนไดเสียในสหภาพยุโรปและในประเทศหุนสวนม่ันใจวา VPA มีพลังและเช่ือถอืได 

โปรดอานเพิ่มเติมไดทีแ่กะกลอง VPA หัวขอ ผูมีสวนไดเสียในประเทศ VPA 
และผูมีสวนไดเสียในสหภาพยุโรป  

หวัขอทีเ่กีย่วของกบัแกะกลอง VPA 

ผูมีสวนไดเสียในสหภาพยุโรป 

ผูมีสวนไดเสียในประเทศ VPA 

ผูมีสวนไดเสียภาครัฐบาลแหงชาต ิ

ผูมีสวนไดเสียภาคเอกชนในประเทศ 

ผูมีสวนไดเสียภาคประชาสังคมในประเทศ 

การสนับสนุนผูมีสวนไดเสียในกระบวนการ VPA 

http://www.euflegt.efi.int/vpa-country-stakeholders
http://www.euflegt.efi.int/eu-stakeholders
http://www.euflegt.efi.int/eu-stakeholders
http://www.euflegt.efi.int/vpa-country-stakeholders
http://www.euflegt.efi.int/national-government
http://www.euflegt.efi.int/national-private-sector
http://www.euflegt.efi.int/national-civil-society-stakeholders
http://www.euflegt.efi.int/support-to-vpa-stakeholders


 

ผูมสีวนไดเสยีในสหภาพยโุรป 

ในหมวดนี้ของแกะกลอง VPA จะอธบิายถึงกลุมหลักๆ ของผูมีสวนไดเสียในสหภาพยุโรป (EU) 
ในกระบวนการขอตกลงการเปนหุนสวนดวยความสมัครใจ (VPA) บทบาทหนาที ่และผลลัพธทีต่องการ 

สถาบนั EU และองคกรอืน่ๆ 

สถาบัน EU และองคกรอ่ืนๆ ตอไปนี้ตางมีบทบาทในกระบวนการ VPA 

คณะมนตรแีหงสหภาพยโุรป (Council of the European Union) 
คณะมนตรีเปนองคกรตัดสินใจหลักของสหภาพยุโรป 
มีสมาชิกเปนรัฐมนตรีจากรัฐบาลของประเทศสมาชิก EU แตละประเทศ ในป 2003 
คณะมนตรีไดใหการรับรอง แผนปฏิบัตกิารการบังคบัใชกฎหมายปาไม ธรรมาภิบาล และการคา (FLEGT) 

ในป 2005 คณะมนตรีไดนาํกฎระเบียบ FLEGT มาใช และมอบอํานาจใหคณะกรรมาธิการยุโรป 
(European Commission) เจรจา VPA กับประเทศสงออกไม 
คณะมนตรีไดมอบแนวทางการดําเนินเจรจาแกคณะกรรมาธิการยุโรป บันทึกสรุปของ EU 
ไดสรุปแนวทางการเจรจานีไ้ว เม่ือการเจรจา VPA สิ้นสดุลง กระบวนการใหสตัยาบนัก็เร่ิมตนขึ้น 
คณะมนตรีในฐานะตวัแทนของ EU และหลังจากไดรับความยินยอมจากรัฐสภายุโรป (European 
Parliament) ไดตัดสินใจใหการใหสตัยาบัน VPA สิน้สุด การตัดสินใจนี ้
พรอมกับการใหสตัยาบันในประเทศหุนสวน มีผลให VPA มีผลผูกพันทางกฎหมาย 

รฐัสภายโุรป (European Parliament) พลเมืองของ EU เปนผูเลือกสมาชิกรัฐสภายุโรป 
ซึ่งเปนสถาบันทีส่ามารถมีอิทธิพลตอกระบวนการ VPA ไดหลากหลายทาง รัฐสภายุโรปตรวจสอบ VPA 

ที่มีการเสนอมาใหพิจารณา และมอบความยินยอมแกคณะมนตรีแหงสหภาพยุโรปในการสรุปการเจรจา 
รัฐสภายุโรปยังตรวจสอบความกาวหนาในการนํา VPA ไปปฏิบตั ิ
และอาจตรวจสอบการเสนอขอแกไขอยางละเอียดดวย 

สมาชิกรัฐสภายุโรปสามารถตั้งคําถามเพือ่ใหม่ันใจวา ผูมีสวนไดเสียเขารวมในกระบวนการ VPA 
และกระบวนการนี้ไดจัดการปญหาขอกังวลตางๆ ของผูมีสวนไดเสีย 
สมาชิกของรัฐสภายุโรปมีการสื่อสารกบัผูมีสวนไดเสียในกระบวนการ VPA เม่ืออยูในที่ประชุมดวย 

หนึ่งในการประชุมดังกลาว คือ การรับฟงเร่ืองการคาไมที่ไมถูกกฎหมายในป 2006 
จัดขึ้นโดยคณะกรรมการดานการพัฒนาแหงรัฐสภายุโรป ผูอภิปราย ไดแก Silas Siakor (Director of the 
Sustainable Development Institute, Liberia - ผูอํานวยการสถาบันการพัฒนาแบบย่ังยืน 
ประเทศไลบีเรีย) และ Kyeretwie Opoku (Executive Director of Forest Watch, Ghana - 
ผูอํานวยการบริหารองคกรพิทักษปา ประเทศกานา) ทั้งไลบีเรียและกานาไดจบการเจรจา VPA กับ EU 
ไปแลว และกําลังนาํ VPA ไปปฏิบัติอยูในขณะนี ้

คณะกรรมาธกิารยโุรป (European Commission) 
คณะกรรมาธิการยุโรปเปนฝายบริหารของสหภาพยุโรป นอกเหนอืจากหนาที่ตางๆ แลว 
คณะกรรมาธิการเสนอการตรากฎหมาย เชน กฎระเบียบ FLEGT 
และกฎระเบียบการคาไมและผลิตภณัฑไมของสหภาพยุโรป 
แกคณะมนตรีแหงสหภาพยุโรปและรัฐสภายุโรปใหลงมติยอมรับ 
คณะกรรมาธิการยุโรปยังเปนผูนําการเจรจา VPA แทน EU คณะกรรมาธกิารมองหา VPA ที่ชัดเจน 
นําไปปฏบิัติได เปน VPA ที่ไดรับการสนับสนุนจากผูมีสวนไดเสียในวงกวาง และเปน VPA 

http://www.euflegt.efi.int/vpas-and-the-eu-flegt-action-plan
http://www.euflegt.efi.int/vpa-stakeholders


ที่ประเทศสมาชิก EU จะยอมรับ และดังนั้นคณะมนตรีแหงสหภาพยุโรปสามารถใหสตัยาบนั 
ในระหวางกระบวนการ VPA คณะกรรมาธิการจะเปนผูใหขอมูลลาสุดแกคณะมนตรีแหงสหภาพยุโรป 
และรัฐสภายุโรป 

คณะผูแทนสหภาพยโุรป (EU delegations) คณะผูแทนสหภาพยุโรป คือผูแทนอยางเปนทางการของ EU 
ในประเทศหุนสวน ในขณะที่คณะกรรมาธกิารยุโรปเปนผูนําการเจรจา VPAใหกับ EU 
คณะผูแทนสหภาพยุโรปเปนผูนําในระยะการนําไปปฏิบัติของ VPA อยางไรกต็าม 
ตัวแทนจากคณะผูแทนสหภาพยุโรปอาจเขารวมในการประชุมวาระตางๆ 
หรือการประชุมรวมทางเทคนิคในชวงของระยะการเจรจา 

ประเทศสมาชกิ EU 

ประเทศสมาชิก EU จะตรวจสอบความกาวหนาในการเจรจาและการนําไปปฏิบตัิอยางสมํ่าเสมอ 
ผานการประชุมการทาํงานของคณะมนตรีแหงสหภาพยุโรป 
คณะกรรมาธิการยุโรปยังคอยแจงขอมูลใหแกประเทศสมาชิก EU 
ทราบเกี่ยวกับความกาวหนาในกระบวนการ VPA 
และมักเชิญประเทศสมาชิกใหเขารวมการประชุมรวมระดับสูงที่เกี่ยวของกบั VPA 

ในกระบวนการ VPA ที่ผานมา ผูแทนจากประเทศสมาชิก EU 
ไดเขารวมในทีมเจรจาและคณะกรรมการดาํเนินงานรวมเชนกัน ประเทศสมาชิก EU 
แตละประเทศมีสวนรวมในกระบวนการ VPA แตกตางกันอยางมาก ปจจัยที่มีผลตอระดับการมีสวนรวม 
ไดแก: 

• พลวัตทางการเมืองในประเทศสมาชิกหรือประเทศหุนสวน VPA 

• ความสัมพนัธแบบทวิภาคีระหวางประเทศสมาชิกและประเทศสงออกไม 

• ขึ้นอยูกับวาประเทศสมาชิกมีทาเรือที่สามารถรับไมในปริมาณมากไดหรือไม 

• ความกังวลของผูมีสวนไดเสยีในประเทศสมาชิก 

• การมุงเนนของโครงการความชวยเหลือเพื่อการพฒันาในประเทศสมาชิก EU 

ประเทศสมาชิก EU มีบทบาทสําคัญมากเชนกันในการสรางมาตรการกํากับดแูล 

เพื่อเพิ่มความหนกัแนนใหกบัการกํากับดแูลที่เสนอโดยประเทศหุนสวน VPA การกาํกับดูแลนั้นรวมถึง 
เจาหนาทีท่ี่ตรวจสอบใบรับรอง FLEGTการดาํเนินพธิีการศุลกากร 
และมาตรการกฎขอบังคับเพือ่บังคับใชกบัการรับใบรับรอง FLEGT 

ผูมสีวนไดเสยีภาคเอกชนใน EU 

ผูมีสวนไดเสียภาคเอกชนใน EU ไดแก ผูนาํเขาไมและผูคาไม 
กฎระเบียบการคาไมและผลิตภัณฑไมของสหภาพยุโรปกําหนดใหบริษทัดังกลาวหามคาไมที่มีการเก็บเกี่
ยวผลผลิต ขนสง หรือแปรรูปอยางผิดกฎหมาย ประเด็นความกังวลของบริษัทใน EU 
ในภาคอุตสาหกรรมไม ไดแก: 

• ความเสี่ยงตอช่ือเสียงบริษัท 

• ความสัมพนัธกบัซพัพลายเออรและลูกคา 

• การแขงขันทีเ่ปนธรรม 

http://www.euflegt.efi.int/negotiation
http://www.euflegt.efi.int/implementation
http://www.euflegt.efi.int/joint-implementation-committees1
http://www.euflegt.efi.int/flegt-licensing


• ตนทุน 

• ภาพลักษณโดยรวมของไม 

บริษัทที่มีการพัฒนาจะมีระบบที่ประกันไดถึงความย่ังยืน และ/หรือ ความถูกตองตามกฎหมายไวแลว 
บริษัทที่มีการพัฒนาหลายบริษัทเปนสมาชิกของสมาพันธแหงชาตทิี่มีมาตรฐานทางจริยธรรมในการดําเ
นินธุรกิจสําหรับสมาชิก บริษัทอ่ืนๆ ก็นําระบบดังกลาวไปปฏิบตัิเชนกัน 

คุณคาของ VPA ตอภาคเอกชนใน EU คือ ใบรับรอง FLEGT 
ใหการรับรองวาไมไดรับการผลิตอยางถูกกฎหมาย ดังนัน้ใบรับรอง FLEGT 
จึงเปนวิธกีารที่ตรงไปตรงมาที่ผูนาํเขาไมใน EU 
ใชในการปฏิบัตติามขอกาํหนดการแสดงหลักฐานความถูกตองตามกฎหมายของไมของกฎระเบียบการค
าไมและผลิตไมของสหภาพยุโรป 

ผูมีสวนไดเสียภาคเอกชนใน EU ตองการให VPA มีความนาเช่ือถือ และบรรลุผลในสิ่งที่ไดกําหนดไว 

เพราะการนาํเขาไมที่ไมถูกกฎหมายนั้นมีความเสี่ยงตอช่ือเสียงของผูนําเขา การออกใบรับรอง FLEGT 
ตองสงผลในสองหัวขอหลัก ประการแรก การออกใบรับรอง FLEGT 
ตองสงมอบไมถูกกฎหมายดวยอุปทานที่คงที่ไดอยางสมํ่าเสมอ ประการที่สอง การออกใบรับรอง FLEGT 
ตองชวยจัดการกับความทาทายดานธรรมาภิบาลในประเทศผูคาที่เปนเหตุใหเกดิการคาไมที่ไมถูกกฎหม
าย 

สมาคมการคา เชน สมาพันธการคาไมแหงสหภาพยุโรป (European Timber Trade Federation) 
ซึ่งมีสมาชิกเปนสมาพันธการคาไมในระดับประเทศ 
ชวยเหลือผูนําเขาในสหภาพยุโรปใหม่ันใจวาไดจัดหาผลิตภัณฑที่ถกูกฎหมาย 

นอกจากผูนาํเขาไมและผูคาไมใน EU แลว บางบริษทัที่มีฐานอยูใน EU 
ไดซึ่งดําเนินการผลิตไมและผลิตภัณฑไมก็มีการดาํเนนิงานในประเทศสงออกไมดวย 
บริษัทเหลานี้มีความสนใจในศักยภาพของ VPA ที่จะสรางความเสมอภาคกันกับคูแขง 
ดวยการเช่ือม่ันวาจะมีการใชกฎหมายอยางเทาเทียมกันกับทกุฝาย 

องคกรประชาสงัคมใน EU 

VPA เปนที่สนใจขององคกรประชาสังคมใน EU ซึ่งมุงเนนในประเด็นตางๆ เชน สิทธแิละความเสมอภาค 
สภาพแวดลอมและการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ ความโปรงใสและปญหาการฉอราษฎรบังหลวง 
องคกรพัฒนาเอกชนที่ตรวจสอบความทาทายดานธรรมาภิบาล และกลุมตางๆ 
ที่ศึกษาเกีย่วกบันโยบายปาไมของยุโรปก็มีความสนใจใน VPA เชนกัน 
กลุมประชาสังคมดังกลาวมีอิทธิพลตอกระบวนการ VPA ทั้งใน EU และประเทศสงออกไม 
ดวยการยกประเด็นและการเสนอวธิีแกไข 
การเขามามีสวนรวมนี้ทาํใหเกิดความนาเช่ือถือในกระบวนการ VPA กลุมประชาสังคมใน EU 
ที่มีความสนใจใน VPA ไดแก: 

• ClientEarth (www.clientearth.org) 

• Environmental Investigation Agency (www.eia-international.org) 

• FERN (www.fern.org) 

• Forests Monitor (www.forestsmonitor.org) 

• Forest Peoples Programme (www.forestpeoples.org) 

http://www.clientearth.org/
http://www.eia-international.org/
http://www.fern.org/
http://www.forestsmonitor.org/
http://www.forestpeoples.org/


• Global Witness (www.globalwitness.org) 

• Greenpeace (www.greenpeace.org) 

• WWF (www.wwf.org.uk) 

องคกรไมแสวงหาผลกําไรใน EU ไดสนับสนุนผูมีสวนไดเสียในประเทศหุนสวน VPA เชนกัน 
บางองคกรสรางขีดความสามารถใหผูมีสวนไดเสียที่เปนองคกรประชาสังคม 
และภาคเอกชนในประเทศดงักลาวใหไดเขารวมในกระบวนการ VPA 
บางองคกรยังไดสนับสนุนผูมีสวนไดเสียในกระบวนการ VPA ในประเทศเหลานี้ 
ใหแสดงออกถึงความหวงใยของตนใน EU โปรดอานเพิม่เติมเกี่ยวกับหัวขอนี้ในหมวดแกะกลอง VPA 
หัวขอ การใหความสนับสนนุผูมีสวนไดเสียในกระบวนการ VPA 

หนวยงานวจิยัระดบัมนัสมองของ EU 

การวิจัยเกี่ยวกบั VPA และปญหาตางๆ ดานปาไม โดยหนวยงานวิจัยระดับมันสมองที่ตั้งอยูใน EU 
บอกใหทราบถึงกระบวนการ VPA และการตัดสนิใจใน EU และในประเทศสงออกไม 
หนวยงานวิจัยระดับมันสมอง ไดแก: 

• Chatham House (www.chathamhouse.org) 

• Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement 
(CIRAD) (www.cirad.fr) 

• International Institute for Environment and Development (www.iied.org) 

• Overseas Development Institute (www.odi.org) 

• Wageningen University and Research Centre (www.wageningenur.nl) 

นอกจากหนวยงานวิจัยทีต่ั้งอยูใน EU แลว สถาบันในสหรัฐอเมริกา เชน Forest Trends (www.forest-
trends.org) และ World Resources Institute (www.wri.org) ก็มีผลงานวิจัยเกี่ยวกับ VPA เชนกัน 

หวัขอทีเ่กีย่วของในแกะกลอง VPA 

ผูมีสวนไดเสียในกระบวนการ VPA 

ผูมีสวนไดเสียในประเทศ VPA 

การสนับสนุนผูมีสวนไดเสียในกระบวนการ VPA 

โครงสราง VPA 

โครงสราง VPA ใน EU 

http://www.globalwitness.org/
http://www.greenpeace.org/
http://www.wwf.org.uk/
http://www.euflegt.efi.int/support-to-vpa-stakeholders
http://www.chathamhouse.org/
http://www.cirad.fr/
http://www.iied.org/
http://www.odi.org/
http://www.wageningenur.nl/
http://www.forest-trends.org/
http://www.forest-trends.org/
http://www.wri.org/
http://www.euflegt.efi.int/vpa-stakeholders
http://www.euflegt.efi.int/vpa-country-stakeholders
http://www.euflegt.efi.int/support-to-vpa-stakeholders
http://www.euflegt.efi.int/vpa-structures
http://www.euflegt.efi.int/vpa-structures


 

ผูมสีวนไดเสยีในประเทศ  VPA 

ในกระบวนการของขอตกลงการเปนหุนสวนดวยความสมัครใจ (VPA) ผูมีสวนไดเสียของประเทศ ไดแก 
บริษัทที่เกี่ยวของกับการคาไม รัฐบาล องคกรประชาสังคม และชุมชน ความคิดเห็นเกี่ยวกบั VPA 
และสิ่งที่พวกเขาควรไดรับจากขอตกลงแตกตางกันไปภายในกลุมและระหวางกลุมของผูมีสวนไดเสียเหล
านี้ (โปรดดูเนื้อหาในกรอบ ‘การใหความสาํคัญกับเร่ืองที่ตางกันสงผลตอความคิดเห็นในเร่ือง VPA 
ของผูมีสวนไดเสีย ') 

ความตองการทีต่างกนัอาจสงผลตอความคดิเหน็ของผูมสีวนไดเสยีเกีย่วกบั VPA 

ผูมีสวนไดเสียใหความสําคญักับเร่ืองตางๆ แตกตางกันไป ทั้งภายในกลุมและระหวางกลุมที่เปนรัฐบาล 
ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม เชน 
กระทรวงการคลังและกระทรวงปาไมอาจมีความเห็นไมตรงกันเกี่ยวกับในสิ่งที่ VPA สามารถใหได 
ตอไปนี้เปนเพยีงบางสิ่งที่สมาชิกของแตละกลุมตองการที่จะไดรับ: 

ภาครฐับาล ภาคเอกชน ภาคประชาสงัคม 

• ไดประโยชนจากมูลคาท
างเศรษฐกิจของทรัพยา
กรปาไมอยางครบถวน 

• ระดมทุนเพื่อกองทุนแหง
ชาต ิ

• หยุดการสูญเสียรายไดจ
ากการมีการทาํไมที่ไมถู
กกฎหมาย 

• สนับสนนุและ/หรือปฏิรูป
การเงินภาคปาไม 

• เสริมสรางวัตถุประสงคข
องการจัดการปาไม 

• นําธุรกิจนอกระบบมาทาํ
ใหเปน 
ระเบียบแบบแผนหรือทํา
ใหถูกกฎ หมาย 

• ขยายตลาดภายในประเ
ทศ 

• ปรับปรุงภาพลักษณของ
ประเทศและความนาเช่ือ
ถือของภาคปาไมใหดีขึ้น 

• ทําใหวาระปฏิรูปภาคปา

• รักษาและขยายตลาด 

• สรางความเสมอภาคโด
ยลดการ แขง 
ขันที่ไมเปนธรรมจากก
ารคาไม 
ที่ไมถูกกฎหมาย 

• ทําใหผูประกอบการขน
าดเล็กสามารถแขงขัน
กับบริษัทขนาดใหญ 
ได 

• ทําใหขอกําหนด 
และขั้นตอนการควบคุม
ชัดเจนเพื่อลดการ 
ฉอราษฎรบังหลวง 

• ลดคาใชจาย 

• เพิ่มประสิทธภิาพ 

• แกปญหาคาใชจายที่เกิ
ดจากการมีความขดัแย
งกับชุมชน 

• มีสถานะ 
‘ถูกตองตามกฎหมาย' 
เนื่องจากผูประกอบการ
ขนาดเล็กจํานวนมากมี

• สรางความเช่ือม่ันวาสามาร
ถแสดงความคิด 
เห็นและมีสวนรวม 

• ทําใหสทิธิชุมชนชัดเจนขึ้น 
และ/หรือเขมแข็งขึ้น 

• ทําใหสทิธขิองชนพื้นเมือง
ทองถิ่นชัดเจนขึ้น 
และ/หรือเขมแข็งขึ้น 

• มีการบังคับใชกฎหมายที่มี
อยู 

• ทําใหสทิธขิองผูใชประโย
ชน 
และความรับผิดชอบของผู
ประกอบการตอชุมชนชัดเ
จนขึ้น 

• จัดเก็บคาธรรมเนียมที่เกี่ยว
ของกับ การทาํปาไม 
และนาํมาจัดสรรใหมใหกับ
ชุมชน 

• สรางความม่ันใจวาจะมีพัน
ธะความรับผดิชอบและควา
มโปรงใสในการตัดสนิใจ 
(การจัดสรรการใชทีดิ่น) 



ไมมีความกาวหนาขึ้น สถานะทางกฎหมายที่ไ
มชัดเจน 

• สรางความม่ันใจในการเข
าถึงขอมูล ปาไม 
และโรงเล่ือย 
ทําใหสามารถตรวจสอบภา
คปาไม ไดอยางละเอียด 

 

 

 

  

 

พลวตัทีเ่ปลีย่นไป 

กระบวนการ VPA ตองทาํใหผูมีสวนไดเสียสามารถมีสวนรวม และแสดงออกถึงขอหวงใยของเขาได 
ถาตองการใหไดขอตกลงทีมี่ความนาเช่ือถอืที่สามารถนําไปปฏบิัติไดจริง 
และสรางสมดุลใหกับความตองการของผูมีสวนไดเสียหลากหลายกลุม อยางไรก็ตาม 
ผูมีสวนไดเสียมีความแตกตางกันไปในเร่ืองตอไปนี:้ 

• มีการจัดองคกรที่ดเีพียงใด 

• มีความเขาใจใน VPA ดีเพียงใด 

• มีการแบงปนขอมูลขาวสารกันดีเพยีงใด 

• เปนตวัแทนของกลุมไดแทจริงเพียงใด 

• สามารถเขาถึงพวกเขาไดงายหรือไม 

• มีความเต็มใจที่จะเขามามีสวนรวมมากนอยเพียงใด 

ภาครัฐบาลก็มีความหลากหลายเชนกันในความสมัครใจที่จะเขาไปมีสวนเกี่ยวของกับผูมีสวนไดเสียอ่ืนๆ 

ผูมีสวนไดเสียในกระบวนการ VPA บางกลุมเปนผูไดรับสทิธิ์ 
สิทธิท์ี่ไดรับการคุมครองตามกฎหมายของคนเหลานี้อาจไดรับผลกระทบจาก VPA  
ผูไดรับสิทธิ์อาจไดแกสมาชิกของชุมชนในปา และ/หรือชนพื้นเมืองทองถิ่น 
สิทธิท์ี่กลุมคนเหลานี้ไดรับภายใตกฎหมายของประเทศหรือกฎหมายระหวางประเทศอาจรวมถึงสทิธิ์ที่จะ
ไดรับการปรึกษาหารือ 
หรือสิทธิท์ี่จะแสดงความยินยอมพรอมใจอยางเปนอิสระโดยตองไดรับทราบขอมูลลวงหนา 

ผูมสีวนไดเสยีภาครฐับาล คอืผูมีสวนเกี่ยวของในการกาํหนดนโยบาย 
และบังคบัใชกฎหมายที่เกี่ยวของกบัปาไมในทางตรงหรือทางออม ซึ่งไดแก: 

• เจาหนาที่ในระดับชาต ิระดบัจังหวัด และระดับทองถิ่นทีมี่สวนเกี่ยวของในการควบคมุปา 
และการบังคบัใชกฎหมายเกีย่วกับปาไม 

• เจาหนาที่ศุลกากร 

• ตัวแทนทางการเงินและภาษ ี



• เจาหนาที่ดานสิ่งแวดลอม สขุภาพ และแรงงานทีรั่บผิดชอบการบังคับใชกฎหมาย 

• ตัวแทนกระทรวงยุติธรรม 

• ตัวแทนการคาและอุตสาหกรรม 

• ตัวแทนกิจการระหวางประเทศ 

ภาครัฐบาลดาํเนนิการในหลายระดับ และมีผลประโยชนที่หลากหลาย 
หนวยงานรัฐบาลที่สนับสนนุกระบวนการ VPA อาจอยูนอกภาคปาไมก็ได ตัวอยางเชน 
กระทรวงการคลังอาจเขามาเกี่ยวของกบักระบวนการ VPA 
เนื่องจากมีความหวงใยเร่ืองการสญูเสียรายไดในภาคปาไม 
หนวยงานบังคับใชกฎหมายอาจเสนอใหความชวยเหลือเพราะ VPA จะทําใหกลุมอาชญากรออนแอลง 
แตตัวแทนรัฐบาลบางกลุมอาจตอตาน VPA ไดเชนกัน 
เพราะความพยายามที่จะปรับปรุงภาคนี้อาจไปลดฐานอํานาจ 
หรือขัดขวางแหลงรายไดนอกระบบของเขา 

โปรดอานเพิ่มเติมไดที่ แกะกลอง VPA หัวขอ ผูมีสวนไดเสียภาครัฐบาลแหงชาต ิ

ผูมสีวนไดเสยีภาคเอกชน ไดแก บริษทัและปจเจกบคุคลที่ไดรับผลกาํไรจากภาคปาไม อันไดแก: 

• เจาของและผูครอบครองสัมปทานหรือกรรมสทิธิป์าไม เชน ผูครอบครองใบอนุญาตเอกชน 
เจาของปาปลูก ชุมชน และครัวเรือน 

• บริษัทแปรรูปไม 

• บริษัทขนสงไม และผูคา 

• ผูซื้อ/ผูขาย/ผูนาํเขา/ผูสงออกไมและผลิตภัณฑจากไม 

• ภาคเศรษฐกิจนอกระบบ 

• ชางฝมือ เชน ผูผลิตเฟอรนิเจอร 

ภาคเอกชนเปนกลุมทีก่วางที่รวมเอาผูมีสวนไดเสียที่มีวาระ ทัศนะ และระดับการสนบัสนุน VPA 
ที่แตกตางกนัอยางมาก 

โปรดอานเพิ่มเติมไดที่ แกะกลอง VPA หัวขอ ผูมีสวนไดเสียภาคเอกชนของประเทศ 

ผูมสีวนไดเสยีภาคประชาสงัคม ไดแก ประชาชนที่มีชีวติและความเปนอยูเช่ือมโยงกบัปา 
และไดรับผลกระทบจากนโยบายปาไม 
รวมถึงองคกรที่มีความสนใจในปาไมที่เกี่ยวของกับประเด็นที่กวางกวา เชน ความยากจน สทิธิ 
หรือสิ่งแวดลอม ผูมีสวนไดเสียภาคประชาสังคม ไดแก: 

• ชุมชนที่อยูในปา หรือประชาชนทีต่องพึ่งพิงปา 

• ชนพื้นเมืองทองถิ่น 

• ผูมีอํานาจหนาที่ตามขนบธรรมเนียม 

• องคกรประชาสังคมที่ตอสูประเด็นเกี่ยวกับปาหรือสิทธิมนุษยชน 

• องคกรดานสิ่งแวดลอม 

http://www.euflegt.efi.int/national-government
http://www.euflegt.efi.int/national-private-sector


• สหภาพแรงงาน 

ในบางประเทศ VPA ชนพื้นเมืองทองถิ่นชอบที่จะตั้งกลุมของตัวเอง 
มากกวาการเขารวมในเวทภีาคประชาสังคมทีก่วางกวา  

โปรดอานเพิ่มเติมไดที่ แกะกลอง VPA หัวขอ ผูมีสวนไดเสียภาคประชาสังคมของประเทศ 

ผูมสีวนไดเสยีบางราย อาจ-อยูกับกลุมตางๆไดมากกวาหนึ่งกลุมตามที่จัดกันอยางกวางๆ เปนภาครัฐบาล 
ภาคเอกชน หรือภาคประชาสังคม ซึ่งไดแก: 

• ชุมชนทองถิ่น และผูผลิตภายในครัวเรือน 

• แรงงานในบริษัทคาไม บริษทัขนสงไม หรือบริษทัแปรรูปไม 

• ตัวแทนตามประเพณนีิยมหรือตัวแทนทางการเมืองที่ไดรับเลือกตั้งมา เชน 
ผูมีอํานาจหนาที่ตามขนบธรรมเนียม สมาชิกรัฐสภา และผูแทนระดบัทองถิน่และระดบัภูมิภาค 

• ตัวแทนมหาวิทยาลัยหรือนักวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับภาคปาไมและการคาไม 

ตัวอยางเชน คนงานอาจแสดงความคับของใจไดอยางเปดเผยในเวทปีระชาสังคม 
มากกวาในการประชุมกบันายจางภาคเอกชนของเขา ในทํานองเดียวกัน 
ผูผลิตในครัวเรือนอาจเช่ือมโยงกับสมาชิกอ่ืนๆในชุมชน ไดมากกวากับผูประกอบการเอกชนขนาดใหญ 

 

หวัขอทีเ่กีย่วของในแกะกลอง VPA 

ผูมีสวนไดเสียในกระบวนการ VPA 

ผูมีสวนไดเสียในสหภาพยุโรป  

ผูมีสวนไดเสียภาคเอกชนในประเทศ 

ผูมีสวนไดเสียภาคประชาสังคมในประเทศ 

โครงสราง VPA 

การสนับสนุนผูมีสวนไดเสียในกระบวนการ VPA 

ลงิคภายนอก 

Duffield, L. and Ozinga, S. 2014. Making Forestry Fairer. A Practical Guide for Civil Society 
Organisations Taking Part in VPA Negotiations. FERN. 68pp. [ดาวนโหลดไฟล PDF] 

http://www.euflegt.efi.int/national-civil-society-stakeholders
http://www.euflegt.efi.int/vpa-stakeholders
http://www.euflegt.efi.int/eu-stakeholders
http://www.euflegt.efi.int/national-private-sector
http://www.euflegt.efi.int/national-civil-society-stakeholders
http://www.euflegt.efi.int/vpa-structures
http://www.euflegt.efi.int/support-to-vpa-stakeholders
http://www.fern.org/sites/fern.org/files/makingforestryfairer_internet.pdf


 

ผูมสีวนไดเสยีภาครฐับาลแหงชาต ิ

ภายในรัฐบาลแหงชาติของประเทศสงออกไม 
มีกลุมผูมีสวนไดเสยีหลายกลุมที่ตางก็มีผลประโยชนของตนโดยเกี่ยวของกบัขอตกลงการเปนหุนสวนดว
ยความสมัครใจ (VPA) ตวัอยางเชน หลายกระทรวงมีความสนใจในภาคปาไม 
ผูมีสวนไดเสียภาครัฐบาลอาจไดแก: 

• กระทรวงการคลัง เชน มีความสนใจในการเพิ่มรายไดภาษีจากภาคปาไม 
ก็จะทาํใหภาคธุรกจินอกระบบเขาสูโครงสรางตามระเบยีบแบบแผน 
และกําจัดความไมชอบดวยกฎหมาย 

• กระทรวงสิ่งแวดลอม มีความสนใจในการสงเสริมการพทิกัษสิ่งแวดลอมในภาคปาไม 

• กระทรวงยุตธิรรมและหนวยงานบังคับใชกฎหมาย 
มีความสนใจในการกําจัดการกระทาํผิดเกี่ยวกับปา และกลุมอาชญากรตางๆ 

• กระทรวงการคา มีความสนใจในการสงเสริมการสงออกไม 
การแขงขันที่รุนแรงมากขึ้นกับประเทศอ่ืน และการพัฒนาความนาเช่ือถือของภาคปาไมใหดีขึ้น 

• เจาหนาที่ศุลกากร มีความสนใจในระบบการทํางานที่งายขึ้น 

• กระทรวงการตางประเทศ 
มีความสนใจในประโยชนทางการทูตของนโยบายปาไมระหวางประเทศ 
หรือการพัฒนาภาพลักษณของประเทศใหดีขึ้น 

อยางไรก็ตาม ผลประโยชนของผูมีสวนไดเสียภายในประเทศที่แตกตางกนั อาจกอใหเกิดการแกงแยงกัน 
(โปรดดูเนื้อหาในกรอบ ‘การแกงแยงผลประโยชนในคาเมรูน') 
แมแตในกระทรวงของรัฐก็อาจมีอํานาจทีท่รงอิทธพิลมาดึงใหไปในทิศทางตางๆ และเชนกัน 
ก็อาจมีผูมีสวนไดเสยีในรัฐบาลที่คัดคานการปฏิรูปภาคปาไมซึ่งกําหนดโดย VPA 
ผูคัดคานอาจไมเขาใจใน VPA หรืออาจทนกับการสูญเสยีอํานาจ หรือทรัพยสนิถามีการนาํ VPA 
มาดําเนินการ 

อีกประเด็น คือ หนวยงานรัฐบาลแตละหนวยมีความรับผดิชอบ 
หรืออํานาจรัฐในหวงโซอุปทานของไมในสวนที่แตกตางกัน อยางไรก็ตาม 
การประสานงานและการสื่อสารระหวางหนวยงานรัฐอาจขาดประสิทธภิาพ 

ดังนั้น การกาวขามความขัดแยงและมีความคิดเห็นสอดคลองกันในประเด็นสําคัญ 
จึงมีความสําคัญตอผูมีสวนไดเสียภาครัฐ กระบวนการ VPA 
สามารถนําผูมีสวนไดเสียภาครัฐมารวมกลุมกันและสงเสริมการสื่อสารและการประสานงานใหดขีึ้นซึ่งจําเ
ปนอยางย่ิงตอการนําระบบการประกันความถูก ตองตามกฎหมายของไมไปปฏิบัต ิ

การใหความม่ันใจในการเปนตัวแทนของโครงสราง VPA 
ระดับชาตสิามารถเสริมสรางการประสานงานในหมูผูมีสวนไดเสียภาครัฐ ในบางกระบวนการของ VPA 
รัฐบาลมีการจัดตั้งคณะกรรมการประสานงานระหวางหนวยงานรัฐเพือ่เพิ่มประสทิธภิาพความเช่ือมโยงระ
หวางกระทรวงตางๆ และหนวยงานภาครัฐอ่ืนๆ 

ความทาทายในการนาํ VPA ไปปฏบิตั ิ



ในคาเมรูน ตามรายงานการวิจัยโดยศูนยการวิจัยปาไมนานาชาติ (Center for International Forestry 
Research - CIFOR) เจาของโรงเล่ือยโซยนตที่ดาํเนินการอยางผิดกฎหมายมีผลผลิตประมาณ 75% 
ของไมที่ตัดเพื่อการบริโภคภายในประเทศ รัฐบาลไมมีรายไดจากการคานี้ 
แตเจาหนาที่รัฐไดรับเงินกอนโตเขากระเปาตวัเองในแตละป 
โดยไดรับเปนเงินสนิบนจากธุรกิจตดัไมนอกระบบและพอคาไม 
ธุรกิจตดัไมขนาดเล็กที่อยูในสมาคมช่ือ Les Verts ตองการจายภาษีมากกวาสินบน นกัวิจัย CIFOR 
รายงานวา Les Verts ทาํขอเสนอเร่ืองภาษีใหกระทรวงการคลังซึ่งสนบัสนนุความคิดนี้ 
แตเจาหนาทีก่ระทรวงปาไมกลับขัดขวาง 
โดยโตแยงวาเปนการทาํใหการกระทําผิดทางอาญาเปนสิ่งที่ถูกกฎหมาย 

Sources: Cerutti, P.O. et al. 2013. Cameroon's Hidden Harvest: Commercial Chainsaw Logging, 
Corruption, and Livelihoods. Society and Natural Resources 26: 539–553. [ดาวนโหลดไฟล PDF] 
and Pye-Smith, C. 2010. Cameroon's Hidden Harvest. CIFOR. Bogor, Indonesia. 30pp. 
[ดาวนโหลดไฟล PDF] 

 
 

หวัขอทีเ่กีย่วของกบัแกะกลอง VPA 

ผูมีสวนไดเสียในกระบวนการ VPA 

ผูมีสวนไดเสียในสหภาพยุโรป 

ผูมีสวนไดเสียของประเทศในกระบวนการ VPA 

VPA สามารถเพิ่มการมีสวนรวมไดอยางไร 

http://www.cifor.org/publications/pdf_files/articles/APCerutti1301.pdf
http://www.cifor.org/publications/pdf_files/Books/BPye-Smith1101.pdf
http://www.euflegt.efi.int/vpa-stakeholders
http://www.euflegt.efi.int/eu-stakeholders
http://www.euflegt.efi.int/vpa-country-stakeholders
http://www.euflegt.efi.int/participation


 

ผูมสีวนไดเสยีภาคเอกชนในประเทศ 

ผูมีสวนไดเสียภาคเอกชนมีความสนใจในดานการเงินทางตรงของขอตกลงการเปนหุนสวนดวยความสมั
ครใจ (VPA) และบทบาทหลักของการนาํไปปฏิบตั ิผูมีสวนไดเสียภาคเอกชน ไดแก: 

• บริษัทตัดไม 

• ครัวเรือนและชางไมในกิจการขนาดเล็กอ่ืนๆ 

• องคกรดานปาไมขนาดกลางถึงเล็ก 

• พอคา 

• บริษัทขนาดใหญทีข่นสง แปรรูป หรือสงออกไม 

ความหลากหลายของผูมีสวนไดเสียภาคเอกชนในแงของขนาด อํานาจ และจุดยืนในหวงโซคุณคา 
แสดงใหเห็นวาเปนกลุมที่มีความซับซอน และไมเสมอไปที่จะไปในทิศทางเดยีวกนั ในบางบริบท 
ผูมีสวนไดเสียภาคเอกชนอาจขับเคล่ือนกระบวนการ VPA แตผูมีสวนไดเสียรายอ่ืนอาจตอตาน 
โดยเฉพาะอยางย่ิงในชวงเร่ิมตนกระบวนการ การตอตานอาจเพราะผูมีสวนไดเสียไมเขาใจ VPA 
หรือเพราะไดผลประโยชนจากขอตกลงนอกระบบซึ่งการเพิ่มการรับรูและการกาํกบัดูแลที่เปนผลมาจาก 
VPA อาจทําใหตกอยูในภาวะเสี่ยง 

การเรียกประชุมและการรักษาระดับการมีสวนรวมของผูมีสวนไดเสียภาคเอกชนอาจเปนเร่ืองยาก 
โดยเฉพาะอยางย่ิงในระหวางการเจรจา VPA ที่ยาวนาน 
เพราะการเขารวมการประชุมที่ยืดยาวทําใหเกิดคาใชจายโดยตรงตอธุรกิจ 

ผลประโยชนภาคเอกชน 

ภาคเอกชนเปนกลุมผูมีสวนไดเสียที่ใหญและหลากหลาย มีทั้งบริษทัขนาดใหญและเล็ก 
ที่มีผลประโยชนและความสมัพันธกับรัฐบาลที่หลากหลาย 
และบางคร้ังกแ็ยงชิงผลประโยชนและความสัมพันธกับรัฐบาล 

ขอหวงใยของภาคเอกชน ไดแก 
ความซบัซอนและคาใชจายในการปฏิบัตติามระบบการประกนัความถูกตองตามกฎหมายของไม เชน 
ขณะที่ผูสงออกอาจยินดีกับการรับประกันวาไมที่มีใบรับรอง FLEGT จะเขาสูตลาด EU ไดโดยไรอุปสรรค 
แตบริษทัและผูประกอบการอ่ืนที่ดําเนินงานเหนอืขึ้นไปในหวงโซอุปทาน อาจเห็นวาการปฏิบตัิตาม VPA 
ดังกลาวทําใหเกิดคาใชจายทางธุรกรรมที่สูงขึ้นสาํหรับบริษัท 

ผูมีสวนไดเสียภาคเอกชนจํานวนมากมีความสนใจในศักยภาพของ VPA ที่จะสรางความเสมอภาค 
โดยเช่ือม่ันวาทกุบริษัทจะยอมปฏิบัตติามกฎหมายเดียวกัน 
การสรางความเสมอภาคจะขจัดการแขงขนัที่ไมเปนธรรมจากไมผิดกฎหมายที่ราคาถูกกวา 
ในขณะเดียวกนัผูมีสวนไดเสียภาคเอกชนรายอ่ืนอาจคดัคานความพยายามการบังคับใชกฎหมาย 
เพราะไดผลประโยชนจากการคาไมที่ไมถกูกฎหมาย 

องคกรและอทิธพิล 

ระบบการประกันความถกูตองตามกฎหมายของไมไมสามารถมีประสิทธิภาพได 
ถาไมมีภาคเอกชนเขามาเกีย่วของ ดังนั้น การมีสวนรวมของภาคเอกชนในกระบวนการ VPA 
ที่ประกอบดวยผูมีสวนไดเสยีหลากหลายกลุมจึงมีความสําคัญอยางย่ิงตอความนาเช่ือถือและความเปนไป



ไดของ VPA 
และเปนประโยชนของผูมีสวนไดเสียภาคเอกชนในธุรกิจคาไมทั้งหมดที่จะเขารวมกระบวนการ VPA 

อยางไรก็ตาม ภาคเอกชนเผชิญกับความทาทายจากการเขารวมในกระบวนการ VPA 
ความทาทายดังกลาว ไดแก ปริมาณเวลาที่ตองใชในการเขาไปมีสวนเกี่ยวของ โดยเฉพาะ 
ผูผลิตขนาดเล็กอาจตองฝาฟนใหไดแสดงความคิดเห็นในกระบวนการ VPA 
เพราะขาดแคลนดวยทรัพยากร ขอมูล และอิทธิพล ทําใหบอยคร้ัง 
กลุมผูผลิตขนาดเล็กหายไปจากกระบวนการ หรือมีการจัดระบบที่ไมดีพอ 
การเขาถึงขอมูลมีความแตกตางกนัอยางมาก 
ผูมีสวนไดเสียภาคเอกชนจํานวนมากไมทราบมากอนเลยจริงๆ 
วาทาํไมจึงควรเขาไปมีสวนเกี่ยวของในกระบวนการ VPA 

นอกจากนั้น ผูประกอบการขนาดเล็กบางราย เชน ธุรกจิตัดไมดวยเล่ือยโซยนต 
หรืออุตสาหกรรมในครัวเรือน อาจไมมีสถานะทางกฎหมายในการประกอบการ 
จึงอาจเปนเร่ืองยากที่จะนําผูประกอบการขนาดเล็กๆ 
เหลานี้เขาไปมีสวนเกี่ยวของในการอภิปรายแสดงความคิดเห็นในกระบวนการ VPA 
เพราะธุรกิจขนาดเล็กๆ เหลานี้มีจํานวนมากมาย ไมมีการจัดการที่ดี และกระจัดกระจาย 
แตเปนกลุมผูมีสวนไดเสียทีส่ําคัญ เม่ือรวมตัวกนัจะมีผลกระทบอยางมากตอภาคปาไม 
และโดยเฉพาะตอตลาดภายในประเทศ 

สถานะทางกฎหมายที่ไมแนนอนของธุรกิจตัดไมขนาดเล็ก 
ทําใหยากที่จะเขาถึงทรัพยากรอยางถกูตองตามกฎหมาย ทําใหรัฐบาลสูญเสยีรายไดจากภาษ ี
และมีความเสีย่งที่จะทําลายความพยายามการปรับปรุงธรรมาภิบาลใหดขีึ้น โปรดดเูนื้อหาในกรอบ 
‘คนตัดไมดวยเล่ือยโซยนตอยางผิดกฎหมายของกานาตองการมีสถานะที่ชอบดวยกฎหมาย' 

ในทางตรงกันขาม 
ผูประกอบการขนาดใหญอาจมีอิทธิพลทางการเมืองที่เขมแข็งที่อาจขดัขวางกระบวนการ VPA 
หากรูสกึวามีความขัดแยงกบัผลประโยชนของตน หรืออาจสงเสริมเฉพาะดานที่ VPA 
เปนประโยชนตอธรุกิจของตน 

การเขามาเกีย่วของของผูมสีวนรวมขนาดเลก็ 

ในกระบวนการ VPA เร่ิมแรก มักขาดแคลนตัวแทนจากผูเขารวมภาคเอกชนขนาดเล็ก เชน ในกานา 
สองที่นั่งสาํหรับภาคเอกชนในคณะกรรมการกาํกบัการทํางานแหงชาต ิ(national steering committee) 
เปนของตัวแทนจาก Ghana Timber Millers Organization ซึ่งมีสมาชิกเปนบริษทัโรงสีทันสมัย ขนาดใหญ 
สวน Ghana Timber Association ซึ่งมีสมาชิกเปนผูประกอบการโรงสแีละการตดัไมขนาดกลางถึงเล็ก 
กลับไมมีตัวแทนอยูในคณะกรรมการกํากับการทาํงาน 

ในกระบวนการ VPA ที่กาํลังดําเนนิไปในปจจุบัน 
การสนับสนุนมุงเปาไปที่กลุมภาคเอกชนที่มีขนาดเล็กลง เพื่อสงเสริมใหเขามามีสวนเกี่ยวของ เชน 
ในเวียดนาม มีการผลักดนัคร้ังใหญใหชางไมที่มีฝมือเขามามีสวนรวม และเขาสูทีป่ระชุม 
ในคาเมรูนและอินโดนเีซีย องคกรที่ใหการสนับสนนุ ทาํงานรวมกับบริษัทขนาดกลางถึงเล็ก 
เพื่อชวยใหเกิดความเขาใจเกี่ยวกบัขอกําหนดของระบบการประกนัความถูกตองตามกฎหมายของไม 
และขอเรียกรองของตลาด EU ในเร่ืองไมถูกกฎหมาย 

การเปนตวัแทนในกระบวนการ VPA 



• กระบวนการ VPA ในสาธารณรัฐแอฟริกากลาง และสาธารณรัฐคองโก 
บริษัทขามชาตขินาดใหญ และบริษทัภายในประเทศขนาดเล็กกวา 
ตางมีผูเขาไปทําหนาที่แทนโดยบุคคลที่จะสงขอมูลกลับไปสูผูมีสิทธิออกเสียงในเขตเลือกตั้งของ
ตน 

• ในคาเมรูน ตัวแทนจากสหภาพการคาสามแหงปฏิบตัิหนาที่นี ้

• ในการเจรจา VPA ในประเทศไทย ภาคเอกชนมีความคดิเห็นที่หนกัแนน 
และออกเอกสารแสดงจุดยืนเพื่อเสนอมุมมองของตน 

 

ผูผลติเฟอรนเิจอรของอนิโดนเีซยี 

สําหรับบริษทัขนาดเล็กหลายแหงที่อยูในภาคอุตสาหกรรมเฟอรนิเจอรของอินโดนีเซีย 
การนาํระบบการประกนัความถูกตองตามกฎหมายของไมไปปฏิบัติเพิ่งจะมาชัดเจนหลังจากการเจรจา 
VPA สิ้นสุดลง และการนาํไปปฏิบัตกิาวหนาไปไดดี 
ดังนั้นบริษทัขนาดเล็กในภาคอุตสาหกรรมนี้จึงวิ่งเตนใหรัฐบาลผอนปรนขอกาํหนด 
และขอเวลาเพิ่มขึ้นในการปฏิบัตติาม ดังนั้น ในป 2014 
รัฐบาลไดแกไขระบบการประกันความถูกตองตามกฎหมายของไม 
ดวยการนําเสนอขั้นตอนการดําเนนิการที่เรียกวา การแสดงความสอดคลองของผูประกอบการ 
(Supplier's Declaration of Conformity) 
ซึ่งทําใหการปฏิบัตติามเปนไปไดงายขึ้นสําหรับผูถือครองรายยอยทีป่ระกอบการบนที่ดินสวนตัว 
พอคาที่ซื้อขายไมจากผูถือครองรายยอยและผูผลิตขนาดเล็ก 

 

คนตดัไมดวยเลือ่ยโซยนตอยางผดิกฎหมายของกานาตองการมสีถานะทีช่อบดวยกฎหมาย 

VPA เปนตนเหตขุองความทาทายที่มีตอธุรกิจตัดไมขนาดเล็กในกานา ตามกฎหมายในปจจุบัน 
ถือวาคนตัดไมดําเนนิการอยางผิดกฎหมาย การปรับปรุงการบังคับใชกฎหมายตาม VPA 
อาจเปนการลงโทษธุรกิจตัดไมขนาดเล็ก รายไดนอยเหลานี้อยางไมเทาเทียมกัน ดังนั้น 
จึงอาจเปนประโยชนตอกลุมคนเหลานี้ในการเขาไปเกี่ยวของกบักระบวนการ VPA 
เพื่อเรียกรองการปฏิรูปใหมีการนิรโทษกรรมในการกระทําทีผ่านมา 

ในกานา ธุรกิจตดัไมดวยโซเล่ือยยนตมีผลผลิตมากกวา 80% ของไมทอนทั้งหมด 
และทั้งหมดเปนไมผิดกฎหมาย ธุรกิจตดัไมดวยเล่ือยโซยนตกวา 100,000 รายนี้เล้ียงดูคนกวาลานคน 
และเปนสวนสนับสนนุที่สาํคญัย่ิงตอเศรษฐกิจทองถิ่น 
ธุรกิจตดัไมเหลานีก้ลาววาวธิีการตัดไมของพวกเขามีประสิทธิภาพ 
และความย่ังยืนมากกวาอุตสาหกรรมโรงเล่ือยที่ถกูตองตามกฎหมาย 

สมาคมการคาไมแปรรูปภายในประเทศ (Domestic Lumber Trade Association) 
คือสมาคมทีเ่ปนตัวแทนของผูคาไมแปรรูปภายในประเทศ ผูประกอบการเคร่ืองจักรแบบตั้งโตะ 
ผูประกอบการเล่ือยโซยนต และผูประกอบการขนสง จํานวน 25,000 ราย 
สมาคมกาํลังเรงรัดรัฐบาลใหยุติคําสั่งหามการตัดไมดวยเล่ือยโซยนต 
และออกเปนใบอนุญาตอยางเปนทางการเพื่อควบคุมกิจกรรมดังกลาวแทน อยางไรก็ตาม 
รัฐบาลตองการผลักดนัใหธรุกิจตัดไมเลิกใชเล่ือยโซยนต 
และหันไปสูรูปแบบถูกกฎหมายอยางโรงเล่ือยเทคโนโลยีต่ํา เชน การใชแทนเล่ือยเคล่ือนที ่



VPA ของกานา ตองการใหไมแปรรูปทั้งหมดถูกตองตามกฎหมาย 
รวมทั้งไมแปรรูปที่ผลิตเพื่อตลาดภายในประเทศ 
แตไมทีต่ัดอยางผิดกฎหมายดวยเล่ือยโซยนตมีจํานวนมาก 
จึงมีความเสื่ยงที่ไมบางสวนเหลานี้อาจเขาสูหวงโซอุปทานการสงออก และทําลายกระบวนการ VPA 

"เราหวังพึ่งให VPA ชวย" กลาวโดย Patrick Agyei เลขานุการสมาคมภาคตะวนัออก 
"ในขณะที่เรายังไมชอบดวยกฎหมาย สถานะของ VPA ก็มีความสัน่คลอน 
เราไดไปที่ไลบเีรียซึ่งดาํเนนิการใหถกูกฎหมายแลว และที่กายอานามีการมอบปาใหกับชุมชนแลว 
นี่คือสิ่งทีเ่ราตองการ" 

แหลงที่มา: Pearce, F. 2012. Forest Stands: How New EU Trade Laws Help Countries Protect Both 
Forests and Peoples. FERN, Brussels, Belgium. 24pp. [ดาวนโหลดไฟล PDF]; Ghana News Agency. 
2012. DOLTA calls on government to expedite action on VPA. 22 September 2012. [อานออนไลน]; 
GhanaWeb. 2014. Illegal chainsaw operators make $200m annually. 24 July 2014 [อานออนไลน] 

 
   

ผูมสีวนไดเสยีทีห่ายไป? ผูประกอบการขนาดเลก็และซพัพลายเออรภายในประเทศ 

แม VPA จะเปนขอตกลงแบบทวิภาคีระหวางประเทศหุนสวนและ EU แตหาในหกฉบับของ VPA 
ที่เห็นชอบรวมกันแลวไมไดครอบคลุมเพียงตลาดสงออก แตรวมถึงตลาดภายในประเทศดวย 
ซึ่งหมายความวา ชางไม ชางศิลป ชางหัตถศิลป และผูแปรรูปไมขนาดเล็กอ่ืนๆ 
ที่ใชมือในการผลิตสิ่งของเพื่อการประดับตกแตง เฟอรนิเจอร และผลิตภณัฑไมอ่ืนๆ 
ตางก็มีสวนไดเสียใน VPA แมจะไมไดสงสินคาออกไปตางประเทศ  

อยางไรก็ตาม ผูมีสวนไดเสยีกลุมนี้ไมไดเขารวมกระบวนการเจรจา VPA สวนใหญที่มีการสรุปแลว 
ผูมีสวนไดเสียกลุมนี้คอนขางดิ้นรนเพื่อเขาไปเกี่ยวของกับกระบวนการ VPA 
แตอาจเผชิญกับผลกระทบทีไ่มเทาเทียมกัน กลุมดังกลาวอาจไดรับการดแูลเปนพิเศษในกระบวนการ 
VPA ภายภาคหนา เพื่อใหความม่ันใจวาพวกเขาจะเขารวม ไมวาจะเปนตัวแทนจากภาคประชาสังคม 
หรือภาคเอกชน 

ธุรกิจขนาดเล็กจํานวนมาก และกลุมตางๆ ทีเ่ปนตัวแทนผลประโยชน มีความกังวลถงึผลกระทบของ 
VPA ที่อาจมีตอการดํารงชีวติ เชน เลขาธิการสมาคมผลิตภัณฑจากไมและปาแหงประเทศเวียดนาม 
(Vietnam Timber and Forest Products Association) ไดทํานายไวในบทความหนังสอืพิมพ 
ตีพิมพในเดอืนกรกฎาคม ป 2014 วา ผูผลิตเฟอรนิเจอรขนาดเล็กจํานวนมากอาจตองสิ้นเนื้อประดาตวั 
จากขอกาํหนดที่เขมงวดของ VPA ทีก่ําลังมีการเจรจากนั  

ตัวแทนสมาคมอางวา VPA ตองการใหผูผลิตเฟอรนิเจอรขนาดเล็ก 
พิสูจนความถกูตองตามกฎหมายของผลิตภัณฑ แมแตผลิตภัณฑเพื่อตลาดภายในประเทศ 
อยางไรก็ตาม ผูผลิตเฟอรนิเจอรขนาดเล็กยากที่จะยืนยันแหลงกาํเนิดของไมที่นาํมาแปรรูป 
เพราะทาํงานกันแบบงายๆ ไมมีสัญญา หรือระบบบันทกึแหลงกําเนิดของไม ดังนั้น 
พวกเขาอาจมีความยากลําบากที่จะทาํตามขอเรียกรองของ VPA  

แหลงที่มา: FLEGT Facility working paper on stakeholder engagement; and Dung, T. 2014. Furniture 
villages face bankruptcy due to FLEGT VPA. The Saigon Times. 11 July 2014. [อานออนไลน] 

 
 

http://www.fern.org/sites/fern.org/files/fern_foreststands_internet.pdf
http://www.modernghana.com/news/419314/1/dolta-calls-on-government-to-expedite-action-on-vp.html
http://www.ghanaweb.com/GhanaHomePage/business/artikel.php?ID=318322
http://english.thesaigontimes.vn/35487/Furniture-villages-face-bankruptcy-due-to-FLEGT-VPA.html


หวัขอทีเ่กีย่วของกบัแกะกลอง VPA 

ผูมีสวนไดเสียในกระบวนการ VPA 

ผูมีสวนไดเสียในสหภาพยุโรป 

ผูมีสวนไดเสียของประเทศในกระบวนการ VPA 

VPA สามารถเพิ่มการมีสวนรวมไดอยางไร 

ลงิคภายนอก 

Capacity4Development. 2013. Civil Society Shares Their Experience of the VPA Process at FLEGT 
Week 2013. [อานออนไลน] 

Jeffree, M. 2014. FLEGT forest power to the people. Timber Trades Journal Online October 2014: 48–
49. 

Pearce, F. 2012. Forest Stands: How New EU Trade Laws Help Countries Protect Both Forests and 
Peoples. FERN, Brussels, Belgium. 24pp. [ดาวนโหลดไฟล PDF]  

http://www.euflegt.efi.int/vpa-stakeholders
http://www.euflegt.efi.int/eu-stakeholders
http://www.euflegt.efi.int/vpa-country-stakeholders
http://www.euflegt.efi.int/participation
http://capacity4dev.ec.europa.eu/article/civil-society-shares-their-experience-vpa-process-flegt-week-2013
http://www.fern.org/sites/fern.org/files/fern_foreststands_internet.pdf


 

ผูมสีวนไดเสยีภาคประชาสงัคมในประเทศ 

กระบวนการผูมีสวนไดเสียหลากหลายกลุมเพื่อเจรจาขอตกลงการเปนหุนสวนดวยความสมัครใจ (VPA) 
เกี่ยวของกบักลุมประชาสังคมที่มีความหลากหลาย ซึ่งเปนตัวแทนผลประโยชนที่แตกตางกันไป 
และทาํงานในประเด็นเกี่ยวกับสิทธิในการครอบครอง สิง่แวดลอม การดํารงชีวติ สทิธิ ความโปรงใส 
และประเดน็อ่ืนอีก 

กลุมประชาสังคมจํานวนมากเปนองคกรพฒันาเอกชน (NGO) สวนกลุมอ่ืนอาจเปนองคกรชุมชน 
ชนพื้นเมืองทองถิ่น กลุมที่มีความศรัทธา หรือสหภาพแรงงาน 

กลุมประชาสังคมมีขีดความสามารถทีแ่ตกตางกันไปในการเขาไปเกี่ยวของกับปญหา นาํเสนอขอหวงใย 
จัดระบบ แบงปนขอมูล และพัฒนาจุดยืนในการเจรจาตอรอง 

กลุมประชาสังคมอาจตองการการอบรมหรือเงินทนุเพื่อชวยใหเขาถึงขอมูล 
และมีสวนรวมไดอยางเต็มทีใ่นกระบวนการ VPA 
การเช่ือมโยงเขากบัองคกรพัฒนาเอกชนระหวางประเทศ และ/หรือ องคกรผูบริจาค 
อาจชวยใหกลุมทองถิ่นสามารถเขารวม จัดการประชุม และทาํใหขอหวงใยของพวกเขาไดรับการรับฟง 

ในบางประเทศ  เวทีภาคประชาสังคมและโครงสรางผูมีสวนไดเสียอ่ืนๆ 
ชวยจัดระบบและสงเสริมผลประโยชนของกลุมประชาสังคม 

อยางไรก็ตาม ความทาทายสําหรับผูมีสวนไดเสียภาคประชาสังคม 
คือการพัฒนาเวทขีองตัวแทนที่รวบรวมความสนใจของสมาชิกทั้งหมด และสื่อสารออกมาเปนเสียงเดียว 
สมาชิกของเวทีตองมีมติรวมกันในปญหา แมจะมีลําดับความสาํคัญที่หลากหลาย 
และความคิดเห็นที่แตกตาง 

บางกลุมมีความสนใจที่เฉพาะเจาะจง เชน กลุมชนพื้นเมืองทองถิ่นอาจสรางเวทีที่เปนของตนเองขึน้มา 
แทนที่จะเขารวมในเวทีภาคประชาสังคมที่ครอบคลุมกวางกวา 

มุมมองของ Elijah Danso เกีย่วกบัความสาํคญัของ VPA ในกานา 

 
"ตั้งแตเร่ิมตน เรามอง FLEGT เปนโอกาสของการบังคับใหปฏิรูป เชน 
การประกวดราคาและความโปรงใสในการไดรับสัมปทาน 
และการเปล่ียนสทิธิความเปนเจาของปาเพื่อสนับสนุนเกษตรกร เราตองการพลังในระดับทองถิ่น ถา 
VPA ทาํไมได ก็จะลมเหลว"  

 
Elijah Danso เปนนกัเคล่ือนไหวดานสังคมและที่ปรึกษาดานปาไมในกานา / แหลงทีม่า: Pearce, F. 
2012. Forest Stands: How New EU Trade Laws Help Countries Protect Both Forests and Peoples. 
FERN. 24pp. [ดาวนโหลดไฟล PDF] 

 
 

ตวัอยางการมสีวนรวมของภาคประชาสงัคมในกระบวนการ VPA 

กานา กระบวนการ VPA ในกานาไดแสดงใหเห็นวา 
การเปล่ียนแปลงทัศนคติของรัฐบาลที่มีตอภาคประชาสังคม ทําใหเกิดผลลัพธเชิงบวกไดอยางไร 

http://www.euflegt.efi.int/national-vpa-stakeholder-structures
http://www.fern.org/sites/fern.org/files/fern_foreststands_internet.pdf


เม่ือกระบวนการ VPA เร่ิมตนในป 2005 พนัธมิตรองคกรพัฒนาเอกชนมากกวา 35 องคกร ที่มีช่ือวา 
Forest Watch Ghana ไมมีทีน่ั่งในคณะกรรมการกาํกบัการทาํงานของ VPA เลย 

เม่ือตัวแทนภาคประชาสังคมยกประเด็นนีข้ึ้นมา รัฐบาลจึงเชิญ Forest Watch Ghana 
เขารวมเปนคณะกรรมการ เพื่อใหการเปนตัวแทนครอบคลุมกวางขึ้น 
กลุมพันธมิตรจึงจัดตั้งกลุมตดิตอประสานงานที่ประกอบไปดวยกลุมชุมชน 
เจาหนาที่เดิมที่ปฏิบตัิหนาทีแ่ตแรกเร่ิม สมาคม สื่อ และองคกรวิจัย 
จากนั้นตัวแทนสองคนจากกลุมนี้เขารวมเปนคณะกรรมการกาํกับการทํางาน 

คณะกรรมการกาํกับการทํางานจัดตั้ง คณะกรรมการนโยบาย และคณะทาํงานขึ้นเชนกัน 
กลุมเหลานี้รางเนื้อหาภาคผนวกของ VPA เกี่ยวกบันิยามและมาตรฐานความถกูตองตามกฎหมาย 
การตรวจพสิูจนและการออกใบรับรอง 
กฎระเบียบตลาดภายในประเทศและการปรับปรุงโครงสรางอุตสาหกรรมไม 
กลุมติดตอประสานงานมีตวัแทนอยูในทุกกลุมเหลานี ้

อินโดนีเซีย 
องคกรประชาสังคมเขาไปเกีย่วของกบักระบวนการพัฒนาระบบการประกันความถูกตองตามกฎหมายขอ
งไมของอินโดนีเซียกอนที่การเจรจา VPA จะเร่ิมขึ้นในป 2007 จากนั้นมา 
องคกรประชาสังคมและรายบุคคลก็มีตวัแทนอยูในทีมเจรจา VPA ระดับชาต ิ
และในคณะทาํงานดานเทคนิค พวกเขาเจรจาตอรองเพือ่ขอทาํหนาที่ผูสังเกตการณอิสระไดสาํเร็จ 

บทบาทผูสังเกตการณอิสระ เรียกกนัในอินโดนีเซยีวาการเฝาสังเกตการณอิสระ 
เปนสวนประกอบสําคัญในระบบการประกนัความถกูตองตามกฎหมายของไมของอินโดนีเซยี 
ตัวแทนภาคประชาสังคมไดรองขอให ภาคผนวกของ VPA หัวขอ การเปดเผยขอมูลตอสาธารณะ 
มีการรับรองวาพวกเขาจะเขาถึงขอมูลทีช่วยใหการสังเกตการณอยางอิสระมีความหมาย 

กลุมปฏิบัติหนาทีผู่สังเกตการณอิสระ ไดแก JPIK (เครือขายเฝาสังเกตการณปาไมอิสระแหงอินโดนีเซีย - 
Indonesian Independent Forestry Monitoring Network) JPIK มีสมาชิกองคกรมากกวา 60 องคกร 
และสมาชิกรายบุคคลมากกวา 300 รายจากทัว่อินโดนีเซีย 

ไลบีเรีย กระบวนการ VPA ของไลบีเรียแตกตางจากกระบวนการ VPA อ่ืนในสวนที่วา 
ชุมชนจะมีเวทีแสดงความคดิเห็นตอประเด็นปญหาเปนของตัวเอง 
และตัวแทนที่ไดรับเลือกจะเปนสมาชิกในคณะกรรมการกํากบัการทาํงานของ VPA 

เครือขายกลุมทองถิ่น (คณะกรรมการพัฒนาปาไมชุมชน -Community Forestry Development 
Committees) จัดตั้งขึน้ในป 2008 ดังนั้น เม่ือการเจรจา VPA เร่ิมขึ้นในป 2009 
ชองทางการเขามาเกี่ยวของในระดับชุมชนจึงมีอยูแลว และไดรับการสนบัสนุนจากรัฐบาล 
คณะกรรมการพัฒนาปาไมชุมชนกระตุนการเขามามีสวนเกี่ยวของในกระบวนการ VPA 
กับชุมชนในวงกวาง ดวยการเผยแพรขาวสารเกีย่วกับ FLEGT ทางวิทยุทองถิ่นดวยภาษาถิ่น 

ตัวแทนจากเจ็ดชุมชนและสมาชิกองคกรประชาสังคมสี่ราย เชน มูลนิธิเพื่อความริเร่ิมของชุมชน 
(Foundation for Community Initiatives) และสถาบนัพฒันาความย่ังยืน (Sustainable Development 
Institute) มีที่นั่งในคณะกรรมการกาํกับการทํางาน VPA ของไลบีเรีย 
แมชุมชนจะไมมีตัวแทนอยูในทีมเจรจาระดับชาติ แตก็มีหนึ่งที่นั่งสําหรับภาคประชาสังคมในทีมเจรจานี้ 
ทําใหสามารถเขารวมการเจรจาและแสดงความคิดเห็นได 

สาธารณรัฐคองโก กลุมประชาสังคมทีเ่กี่ยวของในกระบวนการ VPA 
มีบทบาทสาํคัญในการไดมาซึ่งกฎหมายที่มอบสทิธิใหมใหแกชนพื้นเมืองทองถิ่น เชน 

http://www.euflegt.efi.int/public-information
http://www.euflegt.efi.int/public-information


การเขาถึงการศึกษาและการรักษาพยาบาลอยางเทาเทยีม  
มีการหนวงเหนี่ยวถอยคาํในกฎหมายใหมเกี่ยวกับสทิธขิองชนพื้นเมืองทองถิ่น 
จนกระทั่งกลุมประชาสังคมย่ืนเง่ือนไขเขารวมการเจรจา VPA หากมีการประกาศใชกฎหมาย 
เปนกฎหมายที่มีขึ้นเปนคร้ังแรกในแอฟริกาซึ่งปจจุบันมีเนื้อหารวมอยูใน VPA 

 

หวัขอทีเ่กีย่วของกบัแกะกลอง VPA 

ผูมีสวนไดเสียในกระบวนการ VPA 

ผูมีสวนไดเสียในสหภาพยุโรป 

ผูมีสวนไดเสียของประเทศในกระบวนการ VPA 

VPA สามารถเพิ่มการมีสวนรวมไดอยางไร 

ลงิคภายนอก 

Capacity4Development. 2013. Civil Society Shares Their Experience of the VPA Process at FLEGT 
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Pearce, F. 2012. Forest Stands: How New EU Trade Laws Help Countries Protect Both Forests and 
Peoples. FERN, Brussels, Belgium. 24pp. [ดาวนโหลดไฟล PDF]  

http://www.euflegt.efi.int/vpa-stakeholders
http://www.euflegt.efi.int/eu-stakeholders
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http://capacity4dev.ec.europa.eu/article/civil-society-shares-their-experience-vpa-process-flegt-week-2013
http://www.fern.org/sites/fern.org/files/fern_foreststands_internet.pdf


 

การสนบัสนนุผูมสีวนไดเสยีในกระบวนการ VPA 

ในกระบวนการขอตกลงการเปนหุนสวนดวยความสมคัรใจ (VPA) ทีผ่านมา โครงการพฒันาตางๆ 
ไดสนบัสนนุรฐับาลแหงชาต ิองคกรประชาสงัคม และ/หรอืภาคเอกชน การสนบัสนนุกไ็ดแก 
การสรางขดีความสามารถ คาํแนะนาํดานเทคนคิ 
และความชวยเหลอืดานโลจสิตกิสในระยะกอนการเจรจา การเจรจาและการนาํไปปฏิบัติ 
http://www.euflegt.efi.int/implementation 

ผูอาํนวยความสะดวก FLEGT 

กระบวนการ VPA สวนใหญ ไดรับประโยชนจากการเขามามีสวนเกี่ยวของของผูอํานวยความสะดวก 
การบังคบัใชกฎหมายปาไม ธรรมาภิบาล และการคา (FLEGT) ที่เปนกลาง และไดรับเงินสนับสนุนจาก EU 
ผูอํานวยความสะดวกสนับสนุนกระบวนการ VPA  
ชวยรับรองความมีประสิทธิภาพของการมีสวนเกี่ยวของของผูมีสวนไดเสีย 
และชวยผูมีสวนไดเสียหาทางออกใหกบัปญหา ทีผ่านมา EU หรือประเทศสมาชิกของ EU 
เปนผูสนับสนุนดานการเงินใหผูอํานวยความสะดวก อยางไรก็ตาม ผูอํานวยความสะดวกมีความเปนกลาง 
และทาํงานเพื่อ VPA ที่มีประสิทธิภาพซึ่งใหการสนับสนนุทั้ง EU และประเทศหุนสวน 

ความชวยเหลอืดานเทคนคิ 

รัฐบาลของประเทศสงออกไมอาจตองการความชวยเหลือเพิ่มเติมในดานที่จําเพาะเจาะจง เชน 
การมีสวนรวมของผูมีสวนไดเสีย หรือการตรวจสอบยอนกลับไดของไม 

โปรแกรมการพัฒนาตางๆ 
มักจะจัดใหมีผูเช่ียวชาญดานเทคนิคทาํงานรวมกับสถาบันของรัฐบาลในประเทศหุนสวน 
ประเทศหุนสวนใน VPA 
หลายประเทศไดรองขอการสนับสนนุจากผูบริจาคเพื่อขอผูเช่ียวชาญที่จะชวยประเทศเหลานี้คดิและจัดร
ะเบียบขอมูลที่จะนาํเขาสูการเจรจา VPA และ/หรือการนาํ VPA ไปใชปฏิบตั ิในการเจรจาแบบทวิภาค ี
ความชวยเหลือดานเทคนิคดังกลาวนี้จะสนับสนนุประเทศสงออกไม ความชวยเหลือดานเทคนิคตางๆ 
ยังสนับสนนุกระบวนการ VPA กระบวนการแลวกระบวนการเลาดวยการ 

• ชวยเหลือรัฐบาลในการจัดตัง้โครงสรางระดับชาติเพื่อใหคําปรึกษาแกผูมีสวนไดเสยีหลายฝายห
รือแนวทางการเขามีสวนรวมเพื่อใหม่ันใจวาผูมีสวนไดเสียไดขอมูลนําเขาที่จะ 

• ระบุความตองการในเร่ืองขดีความสามารถ 

• ใหการสนบัสนนุดานการบริหารจัดการเพื่อชวยใหรัฐบาลจัดการประชุมสาํคัญ 
การอบรมเชิงปฏิบตัิการ การเจรจา และกิจกรรมอ่ืนๆ 

องคกรระหวางประเทศและหนวยงานดานการพฒันา 

บอยคร้ังที่องคกรระหวางประเทศและหนวยงานดานการพัฒนาจะจัดตั้งโปรแกรมหรือใหเงินอุดหนุนเพื่อ
ชวยเหลือผูมีสวนไดเสียของประเทศ ในดานตอไปนี ้

• เขารวมในกระบวนการ VPA 

• สรางขดีความสามารถในการทํางานที่เกี่ยวของกบัประเด็นธรรมาภบิาลปาไมตางๆ 

• สนับสนนุกระบวนการ VPA ในทางอ่ืนๆ 

http://www.euflegt.efi.int/pre-negotiation
http://www.euflegt.efi.int/pre-negotiation
http://www.euflegt.efi.int/implementation


นอกเหนอืจากคณะกรรมาธกิารยุโรปแลว องคกรตางๆ ที่ชวยเหลือผูมีสวนไดเสียของประเทศ 
ประกอบดวย 

• ศูนยอํานวยการการบังคับใชกฎหมายปาไม ธรรมาภิบาล และการคาแหงสหภาพยุโรป (EU 
FLEGT Facility) – ดกูลอง ‘ศูนยอํานวยการการบังคับใชกฎหมายปาไม ธรรมาภิบาล 
และการคาแหงสหภาพยุโรป (EU FLEGT Facility)' 

• Finland's Department for International Development Cooperation 

• Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) 

• French Development Agency (Agence Française de Développement, AFD) 

• GIZ, German Federal Enterprise for Development Cooperation 

• กระทรวงการตางประเทศของเนเธอรแลนด 

• Swedish International Development Cooperation Agency (Sida) 

• UK Department for International Development (DFID) 

 

ศนูยอาํนวยการการบงัคบัใชกฎหมายปาไม ธรรมาภบิาล และการคาแหงสหภาพยโุรป (EU FLEGT 
Facility) 

EU FLEGT Facility ซึ่ง European Forest Institute รับเปนเจาภาพ 
ใหความชวยเหลือดานเทคนิคแกรัฐบาลและกลุมผูมีสวนไดเสียในประเทศสงออกไมเพื่อใหการสนับสนุน
ในการเจรจาและการนาํกระบวนการ VPA ไปปฏิบัต ิโดยศูนยอํานวยการฯ สามารถ  

• ชวยในเร่ืองการแบงปนขอมูล การสรางขีดความสามารถ 
และความรวมมือภายในภูมิภาคในเร่ือง FLEGT  

• ใหขอมูลแกประเทศที่สนใจเกี่ยวกบัแผนปฏิบัติการของ FLEGT และ VPA  

• สนับสนนุใหมีการริเร่ิมการเสวนาในประเทศที่ใหความสนใจวาจะดําเนินการตาม VPA หรือไม  

• ใหความกระจางในแงมุมเชิงเทคนิคของ VPA เชน ระบบการประกนัความถูกตองตามกฎหมาย 
วัตถปุระสงคดานความโปรงใส และคณะกรรมการดาํเนนิงานรวม  

• นําบทเรียนที่ไดเรียนรูจากกระบวนการ VPA อ่ืนๆ เขามา  

• สนับสนนุประเทศตางๆ ในการพัฒนาระบบการประกนัความถกูตองตามกฎหมาย  

• สนับสนนุประเทศผูมีสวนไดเสียใน VPA ในการวางแผนและนาํเอากิจกรรมตางๆ 
ไปปฏิบัตเิพื่อใหเปนไปตามวัตถปุระสงคและพันธสัญญาของ VPA  

• ชวยใหประเทศสามารถระบถุึงความตองการดานขีดความสามารถ 
เพื่อใหเปนไปตามขอกาํหนดที่ตั้งไวใน VPA 

 
  

 

องคกรพฒันาเอกชนในสหภาพยโุรป 

http://www.euflegt.efi.int/home
http://www.euflegt.efi.int/home
http://formin.finland.fi/public/default.aspx?nodeid=15316&contentlan=2&culture=en-US
http://www.fao.org/forestry/eu-flegt/en/
http://www.afd.fr/
http://www.giz.de/en
http://www.government.nl/ministries/bz
http://www.sida.se/english/
http://www.dfid.gov.uk/


องคกรพัฒนาเอกชนในสหภาพยุโรปจํานวนมากเขามาเกี่ยวของในกระบวนการ VPA 
ในประเทศสงออกไม กิจกรรมตางๆ ขององคกรพัฒนาเอกชน (NGOs) 
ประกอบดวยการเสริมสรางขีดความสามารถของผูมีสวนไดเสียเพื่อชวยใหสามารถใชพื้นที่เจรจาทีก่ระบ
วนการ VPA สรางขึ้นไดอยางมีประสิทธิผลมากขึ้น 
และการดาํเนนิการวิจัยที่เกีย่วของกบันโยบายเพื่อสนับสนุนการเรียกรองของผูมีสวนไดเสีย 

องคกรตางๆ 
ที่ใหการสนับสนุนกลุมภาคประชาสังคมในประเทศสงออกไมผานทางกิจกรรมการสรางขีดความสามารถ
และการสนับสนุนตางๆ ประกอบดวย 

• ClientEarth (www.clientearth.org) 

• Environmental Investigation Agency (www.eia-international.org) 

• FERN (www.fern.org) 

• Forest People's Programme (www.forestpeoples.org) 

• Forests Monitor (www.forestsmonitor.org) 

• Friends of the Earth (www.foei.org) 

• Greenpeace (www.greenpeace.org) 

• International Union for Conservation of Nature (IUCN) (www.iucn.org) 

• Rainforest Foundation (www.rainforestfoundationuk.org) 

• Tropenbos International (www.tropenbos.org) 

• Well Grounded (www.well-grounded.org) 

• WWF (www.wwf.org) 

องคกรไมแสวงหาผลกําไรซึง่สนับสนนุผูมีสวนไดเสียภาคเอกชนในประเทศสงออกไม ไดแก 

• NEPCon (www.nepcon.net) 

• TFT (www.tft-forests.org) 

สมาคมการคาก็ใหการสนบัสนุน 
หนึ่งในการสนับสนุนทีส่มาคมใหคือชวยใหผูนําเขาในทวีปยุโรปเขาใจถึงเง่ือนไขในประเทศหุนสวน 
VPA ตางๆ เพื่อที่พวกเขาจะม่ันใจไดวาผูนาํเขาไดไมจากแหลงทีถู่กกฎหมาย สมาคมการคาไดแก 

• European Timber Trade Federation (www.ettf.info) 
และสมาชิกภาพของสมาพันธการคาไมแหงชาติในประเทศสมาชิกของสหภาพยุโรป เชน UK 
Timber Trade Federation (www.ttf.co.uk) 

• Association Technique Internationale des Bois Tropicaux (www.atibt.com) 

 

เครอืขายสทิธชิมุชน 

เครือขายสทิธิชุมชน (Community Rights Network) 
เปนเครือขายนานาชาติขององคกรภาคประชาสังคมที่ใหความสนใจในเร่ืองธรรมาภิบาลปาไม 

http://www.clientearth.org/
http://www.eia-international.org/
http://www.fern.org/
http://www.forestpeoples.org/
http://www.forestsmonitor.org/
http://www.foei.org/
http://www.greenpeace.org/
http://www.iucn.org/
http://www.rainforestfoundationuk.org/
http://www.tropenbos.org/
http://www.well-grounded.org/
http://www.wwf.org/
http://www.nepcon.net/
http://www.tft-forests.org/
http://www.ettf.info/
http://www.ttf.co.uk/
http://www.atibt.com/


สมาชิกเครือขายจํานวนมากเปนองคกรในประเทศตางๆ ที่อยูระหวางการเจรจาหรือนําเอา VPA 
ไปปฏิบัต ิเครือขายจะมีการพบปะกันทกุสองปเพื่อแบงปนขอมูลและพัฒนากลยุทธตางๆ 
เครือขายจะนําเสนอสิ่งที่พบและขอกังวลแกคณะกรรมาธิการยุโรปและสมาชิกของรัฐสภายุโรป  

 
 

หวัขอทีเ่กีย่วของกบัแกะกลอง VPA 

ผูมีสวนไดเสียในกระบวนการ VPA 

ผูมีสวนไดเสียภาคเอกชนในประเทศ 

ผูมีสวนไดเสียภาคประชาสังคมในประเทศ 

โครงสราง VPA  

ลงิคภายนอก 

Duffield, L. and Ozinga, S. 2014. Making Forestry Fairer. A Practical Guide for Civil Society 
Organisations Taking Part in VPA Negotiations. FERN. 68pp. [ดาวนโหลดไฟล PDF]  

http://www.euflegt.efi.int/vpa-stakeholders
http://www.euflegt.efi.int/national-private-sector
http://www.euflegt.efi.int/national-civil-society-stakeholders
http://www.euflegt.efi.int/vpa-structures
http://www.fern.org/sites/fern.org/files/makingforestryfairer_internet.pdf


 

องคประกอบของ VPA 

ขอตกลงการเปนหุนสวนดวยความสมัครใจ (VPA) ทั้งหมดมีสวนประกอบตางๆ เหมือนกัน 
แตรายละเอียดของขอตกลงหนึ่งๆ จะจําเพาะกบับริบทระดับชาติของประเทศหุนสวนนั้นๆ 
เนื่องจากจะอิงตามกฎหมายแหงชาติและเร่ืองที่ผูมีสวนไดเสียของประเทศนั้นๆ ใหความสาํคัญ 

ผลผลิตจากแตละขอตกลง ประกอบดวย 

• ระบบการประกันความถกูตองตามกฎหมายของไม 

• กรอบงานสําหรับการตรวจตดิตามและประเมินผลการนําไปปฏิบัต ิ

• ความมุงม่ันที่จะปรับปรุงความโปรงใส และปรับปรุงดานอ่ืนๆของธรรมาภิบาลปาไม 

เนื้อหาใน VPA จะประกอบดวยสองสวน กลาวคือ เนื้อหาหลักและภาคผนวก 
ซึ่งจะบรรยายถึงผลผลิตเหลานี้ เนื้อหาหลักของ VPA จะวาดวยหลักการพืน้ฐานและโครงสราง 
และจะแตกตางกันเล็กนอยระหวางแตละ VPA  ภาคผนวกจะแตกตางกันไประหวาง VPA 
เนื่องจากจะใหรายละเอียดทีจํ่าเพาะกับประเทศนั้นๆ ในประเด็นตางๆ ไดแก 

• ขอกาํหนดทางกฎหมายทีป่ระเทศหุนสวนจะตรวจติดตามเพื่อใหม่ันใจไดวามีการปฏิบัติตามนั้นจ
ริงภายใต VPA 

• ขั้นตอนในการตรวจพิสจูนความถกูตองตามกฎหมาย การติดตามไม และการออกใบรับรอง 
FLEGT 

• เอกสารและขอมูลที่แตละประเทศจะทาํใหสาธารณชนเขาถึงได 

การปรึกษาหารืออยางรอบคอบในหมูผูมีสวนไดเสียในประเทศสงออกไมจะเปนตวักาํหนดเนื้อหาของ 
VPA วาจะนําไปสูการเปล่ียนแปลงเพียงใด 
การปรึกษาหารืออยางรอบคอบนี้จะชวยใหรัฐบาลของประเทศหุนสวน VPA 
กําหนดขอบเขตของผลิตภัณฑที่ VPA จะครอบคลุม รวมถึงวาจะรวมเอาตลาดการคาภายในประเทศไวใน 
VPA ดวยหรือไม และจะปฏิรูปกฎหมายและธรรมาภิบาลเพียงใด 

VPA 
ที่รวมการปฏิรูปดานกฎหมายและมาตรการสาํหรับตลาดการคาภายในประเทศไวดวยจะสงสัญญาณที่เข
มแข็งวารัฐบาลของประเทศหุนสวนนั้นเตรียมพรอมที่จะจัดการกับความทาทายพื้นฐานในเร่ืองธรรมาภิบ
าลซึ่งทาํใหเกิดการตัดไมผิดกฎหมายอยางเอาจริงเอาจัง 

หวัขอทีเ่กีย่วของในแกะกลอง VPA 

ผลลัพธจาก VPA 

เนื้อหาและภาคผนวกของ VPA  

http://www.euflegt.efi.int/timber-legality-assurance-system
http://www.euflegt.efi.int/implementation
http://www.euflegt.efi.int/transparency
http://www.euflegt.efi.int/how-a-vpa-promotes-good-forest-governance
http://www.euflegt.efi.int/vpa-text-and-annexes
http://www.euflegt.efi.int/flegt-licensing
http://www.euflegt.efi.int/flegt-licensing
http://www.euflegt.efi.int/legal-reforms
http://www.euflegt.efi.int/domestic-market-measures
http://www.euflegt.efi.int/vpa-outputs
http://www.euflegt.efi.int/vpa-text-and-annexes


 

เนือ้หาและภาคผนวกของ VPA 

ขอตกลงการเปนหุนสวนดวยความสมัครใจ (VPA) กาํหนดพันธสัญญาของ EU และประเทศหุนสวน VPA 
โดย VPA แตละฉบับจะประกอบดวยสองสวน คือ สวนเนื้อหาหลักและภาคผนวก กระบวนการเจรจาของ 
VPA จะกําหนดวาขอมูลใดที่จะปรากฏในแตละสวน 

เนือ้หาหลกัของ VPA 

เนื้อหาหลักของ VPA 
จะอธิบายขอผูกพันหลักสําหรับภาคแีตละรายและการดําเนินการรวมกันระหวางการนําเอาขอตกลงมาใช
ปฏิบัต ิเนื้อหาในสวนนี้จะยาวประมาณ 15 หนาและแทบจะไมแตกตางกันระหวาง VPA 
โดยจะประกอบดวย 30 มาตราซึ่งใหรายละเอียดในเร่ืองตอไปนี ้

• วัตถปุระสงคและขอบเขตของขอตกลง 

• คําจํากัดความของคําศัพท 

• การทาํงานของโครงสรางตางๆ ที่นําไปปฏิบตัิ เชน คณะกรรมการดําเนินงานรวม 

• หลักการที่อยูเบื้องหลังแงมุมตางๆ ของขอตกลง 

• เง่ือนไขสาํหรับการมีผลบังคบัใชของขอตกลงและสาํหรับการที่ฝายตางๆ จะแกไขเพิ่มเติม ระงับ 
ขยายเวลา หรือทาํใหขอตกลงสิ้นสุด 

มาตราบางมาตรากําหนดกรอบของภาคผนวก VPA 
ซึ่งจะใหขอมูลจําเพาะประเทศอยางละเอียดในดานตางๆ ของขอตกลง 

ภาคผนวกของ VPA 

ภาคผนวกที่บรรยายถึงขั้นตอนในทางปฏิบัตสิําหรับการนําพันธสัญญาหลักใน VPA 
ไปปฏิบัติอยางละเอียด ภาคผนวกใหขอมูลที่จําเพาะประเทศ ในเร่ืองตางๆ ยกตัวอยางเชน 

• กฎหมายตางๆ ที่ประเทศหุนสวนจะทาํการติดตามภายใต VPA 

• ผลที่ขอตกลงจะครอบคลุม 

• ระบบทางเทคนิคสําหรับการตรวจสอบยืนยันความถูกตองตามกฎหมาย การตดิตามไม 
และการออกใบรับรอง FLEGT ในประเทศหุนสวน 

• กระทรวงและหนวยงานตางๆ ของรัฐบาลที่เกี่ยวของกับการนาํ VPA 
ไปปฏิบัตแิละบทบาทของกระทรวงและหนวยงานเหลานี ้

• ขอมูลและเอกสารที่จะวางไวในโดเมนสาธารณะและกลไกที่จะทําใหการดาํเนนิการนี้เกิดขึ้น 

แตละ VPA จะมีจํานวนภาคผนวกแตกตางกันไป จนถึงปจจุบัน VPA สวนใหญจะมีภาคผนวกดังตอไปนี ้

• ภาคผนวกเร่ืองขอบขายผลิตภัณฑ 

• ภาคผนวกเร่ืองคํานิยามความถูกตองตามกฎหมาย 

• ภาคผนวกเร่ืองระบบการประกันความถูกตองตามกฎหมายของไม 

• ภาคผนวกเร่ืองขั้นตอนการนําเขาไมที่มีใบรับรอง FLEGT ของสหภาพยุโรป 

http://www.euflegt.efi.int/negotiation
http://www.euflegt.efi.int/product-scope
http://www.euflegt.efi.int/legality-definition
http://www.euflegt.efi.int/legality-assurance-system
http://www.euflegt.efi.int/eu-procedures-for-imports-of-flegt-licensed-timber


• ภาคผนวกเร่ืองใบรับรอง FLEGT 

• ภาคผนวกเร่ืองการตรวจสอบที่เปนอิสระ 

• ภาคผนวกเร่ืองเกณฑการประเมินระบบการประกนัความถูกตองตามกฎหมาย 

• ภาคผนวกเร่ืองกาํหนดเวลาการนาํไปปฏบิัต ิ

• ภาคผนวกเร่ืองมาตรการเพิม่เติม 

• ภาคผนวกเร่ืองขอมูลสาธารณะ 

• ภาคผนวกเร่ืองคณะกรรมการดําเนินงานรวม 

ภาคผนวกทีเ่กีย่วของกบัระบบการประกนัความถกูตองตามกฎหมายของไม 

แตละ VPA จะมีภาคผนวกเร่ืองระบบการประกนัความถูกตองตามกฎหมายของไม อยางไรก็ตาม 
ภาคผนวกนี้มีแนวโนมที่จะมุงเนนในดานการติดตามและควบคุมไมและการตรวจพิสจูนของระบบ 
จนถึงปจจุบัน VPA สวนใหญจะแสดงขอมูลเกี่ยวกับสวนประกอบอ่ืนๆ 
ของระบบการประกันความถกูตองตามกฎหมายของไม เชน คํานิยามความถกูตองตามกฎหมาย 
ไวในภาคผนวกอ่ืนๆ แตไลบเีรียไดรวมคํานิยามความถกูตองตามกฎหมาย 
การติดตามและควบคุมไมไวในภาคผนวกเดียว 

การสาํรวจหวัขอตางๆ ใน VPA 

ตาราง 1 แสดงหัวขอและภาคผนวกใน VPA 
ของประเทศหุนสวนแตละประเทศทีเ่กี่ยวของกับหัวขอหลักแตละหัวขอ 

ตาราง 1 แสดงหวัขอและภาคผนวกทีเ่กีย่วของกบัหวัขอหลกัใน VPA ของประเทศหุนสวนแตละประเทศ 
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ภาคผนวกของ VPA เรือ่งขอบขายผลติภณัฑ 

ภาคผนวกของ VPA ในเร่ืองขอบขายผลิตภัณฑระบุถึงไมและผลิตภัณฑตางๆ จากไม 
ที่ขอตกลงการเปนหุนสวนดวยความสมัครใจ (VPA) ครอบคลุมถึง ดังนั้น 
ภาคผนวกจึงกําหนดถึงสวนตางๆ ของภาคเอกชนที่จะไดรับผลกระทบจาก VPA 
และความรับผิดชอบของภาคเอกชนเหลานี้ภายใต VPA 

VPA ทั้งหมดตองรวม ทอนซงุ, ไมแปรรูป, แผนไมวีเนียร, ไมอัด และ ไมหมอนรถไฟ แต VPA 
ยังอาจรวมผลิตภัณฑอ่ืนๆ เพิ่มเติมได 
จนถึงปจจุบันเพื่อครอบคลุมการสงออกไมไปยังสหภาพยุโรปของตน ประเทศหุนสวน VPA 
ทุกประเทศไดรวมผลิตภัณฑเพิ่มเติม ดังแสดงในตาราง 2 ไวใน VPA ของตนดวย 

ภาคผนวกของ VPA เร่ืองขอบขายผลิตภณัฑระบุผลิตภณัฑแตละชนิดดวยรหัส ‘HS' 
สอดคลองตามระบบการจัดจําแนกผลิตภัณฑของสหภาพศุลกากรโลก รหัสพิกัดอัตราศุลกากร (HS) 
ชวยใหหนวยงานศุลกากรในสหภาพยุโรปสามารถระบไุดถึงหมวดหมูผลิตภัณฑของสินคานาํเขา 

ตาราง 2 ความแตกตางของภาคผนวกของ VPA เรือ่งขอบขายผลติภณัฑ 

ประเทศ ผลติภณัฑทีค่รอบคลมุถงึในสวนทีเ่พิม่เตมิจากทอนซงุ ไมแปรรปู 
แผนไมวเีนยีร ไมอดั และไมหมอนรถไฟ 

คาเมรนู เฟอรนิเจอร ฟน และเคร่ืองมือทํางานไม 

สาธารณรฐัแอฟรกิากลาง เฟอรนิเจอร ฟน เคร่ืองมือทาํงานไม และวสัดุปกปองสิ่งบรรจุทําจากไม 

กานา เฟอรนิเจอร 

อนิโดนเีซยี เฟอรนิเจอร ฟน เคร่ืองมือทาํงานไม วสัดุปกปองสิ่งบรรจุทําจากไม 
เย่ือไมที่นําไปทํากระดาษ กระดาษและผลิตภัณฑจากกระดาษ 
และอุปกรณในครัวและเคร่ืองใชบนโตะอาหาร 

ไลบเีรยี เฟอรนิเจอร ฟน เคร่ืองมือทาํงานไม วสัดุปกปองสิ่งบรรจุทําจากไม 
และเศษไมยางพารา ถานจะนําเขามารวมไวในระยะหลัง 

สาธารณรฐัคองโก เฟอรนิเจอร ฟน เคร่ืองมือทาํงานไม วสัดุปกปองสิ่งบรรจุทําจากไม และถาน 

บาง VPA มีภาคผนวกสองสวนในเร่ืองขอบขายผลิตภัณฑ 
โดยสวนที่สองจะแสดงรายการพันธุไมและ/หรือผลิตภัณฑที่ไมสามารถสงออกได ยกตัวอยางเชน ใน 
VPA ของอินโดนเีซีย สวน ก. แสดงรายการของผลิตภัณฑอยูภายใตแผนการออกใบรับรอง FLEGT 
ของอินโดนเีซีย สวน ข. 
แสดงรายการช้ันของผลิตภณัฑสี่ช้ันที่หามไมใหสงออกภายใตกฎหมายอินโดนีเซีย 
และดังนัน้จึงไมสามารถขอใบรับรอง FLEGT ได 

จนถึงขณะนี้ ประเทศหุนสวน VPA ทั้งหมดไดรวมการสงออกไมทั้งหมดเขาในขอบเขตของ VPA 

ไมเพียงแตการสงออกไปยังยุโรปเทานั้น ขอบเขตของ VPA ทั้งหมด ยกเวน VPA 
ของสาธารณรัฐแอฟริกากลาง ไดรวมตลาดภายในประเทศและตลาดการสงออก 
สาธารณรัฐแอฟริกากลางมีพันธสัญญาในการพฒันากฎหมายที่เหมาะสมสําหรับปาชุมชนและใบอนุญาต
ชางฝมือเพื่อจัดการกับผลิตภัณฑตลาดภายใน ประเทศกอนที่จะรวมเขาไวใน VPA 



หวัขอทีเ่กีย่วของกบัแกะกลอง VPA 

เนื้อหาและภาคผนวกของ VPA 

ภาคผนวกของ VPA เร่ืองคํานิยามความถูกตองตามกฎหมาย  

http://www.euflegt.efi.int/vpa-text-and-annexes
http://www.euflegt.efi.int/legality-definition


 

ภาคผนวกของ VPA เรือ่งคาํนยิามความถกูตองตามกฎหมาย 

จุดประสงคของภาคผนวกของ VPA 
เร่ืองคํานิยามความถกูตองตามกฎหมายคือเพื่อระบถุึงกฎหมายระดบัชาติทีป่ระเทศหุนสวนในขอตกลงกา
รเปนหุนสวนดวยความสมัครใจ (VPA) 
จะใชเพื่อบงช้ีวาไมถกูกฎหมายหรือไมและบรรยายถึงกระบวนการในการเกบ็รวมรวมหลักฐานเพื่อตรวจ
ติดตามการปฏิบตัิตามกฎหมาย 

คํานิยามความถูกตองตามกฎหมายเปนหัวใจของระบบการประกนัความถูกตองตามกฎหมายของไมของ
ประเทศนั้นๆ ไมและผลิตภัณฑไมตองปฏิบัตติามคาํนิยามนี้เพื่อรับใบรับรอง FLEGTแมวา VPA 
ทั้งหมดจะมีภาคผนวกเร่ืองระบบการประกนัความถกูตองตามกฎหมาย 
บางประเทศจะใสคํานิยามความถกูตองตามกฎหมายไวในภาคผนวกที่แยกตางหาก 

คํานิยามความถูกตองตามกฎหมาย 
เกิดจากการปรึกษาหารือกันของผูมีสวนไดเสียหลายฝายตั้งแตตอนตนของกระบวนการ VPA 
ในขณะทีผู่มีสวนไดเสียมีผลประโยชนทีแ่ตกตางกันทําใหมักเกิดความขัดแยงขึ้นในภาคปาไมของประเท
ศออกมาในชวงเร่ิมการปรึกษาหารือนี ้
รัฐบาลของประเทศสงออกไมมีความรับผิดชอบในการสงเสริมใหเกิดการเสวนาและสรางความเปนเอกฉั
นทในหมูผูมีสวนไดเสียเพื่อใหการปรึกษาหารือของผูมีสวนไดเสียหลายฝายสามารถสื่อสารในเร่ืองตอไ
ปนี้ไดอยางชัดเจน 

• สิ่งที่ระบบการประกันความถกูตองตามกฎหมายของไมกาํหนดใหตองมี 

• ขอบังคับทางกฎหมายใดทีต่องบังคับใชใหดีขึ้น 

• แงมุมใดของกรอบกฎหมายที่จําเปนตองปรับปรุงหรือเปล่ียนแปลง 

http://www.euflegt.efi.int/timber-legality-assurance-system
http://www.euflegt.efi.int/flegt-licensing
http://www.euflegt.efi.int/legality-assurance-system
http://www.euflegt.efi.int/legality-definition1


 

ขอบเขตของคาํนยิามความถกูตองตามกฎหมาย 

สวนหนึ่งของการเสวนาของผูมีสวนไดเสียหลายฝายเนนที่ขอบเขตของความถูกตองตามกฎหมาย 
ซึ่งหมายถึงการตัดสินใจวาจะรวมเอาการใชที่ดนิประเภทตางๆ เชน ปาไมตามธรรมชาติหรือสวนปา 
และแงมุมตางๆ ของการบริหารจัดการ เชน การจัดสรรใบอนุญาต สทิธิในการขาย 
หรือขั้นตอนกระบวนการสงออก ไวในคาํนิยามความถูกตองตามกฎหมาย 
เปาหมายของการเสวนาคือการสรางคาํนิยามความถูกตองตามกฎหมายที่ชัดเจนซึ่งสามารถตรวจสอบกา
รปฏิบัตติามไดจริง 

คํานิยามความถูกตองตามกฎหมายที่เปนประโยชนตอกลุมผูมีสวนไดเสียทั้งหมดจะตองครอบคลุมมากกว
าเพียงแคสทิธทิางกฎหมายในการเก็บเกี่ยวผลผลิต และจําหนายไมเทานัน้ 
สหภาพยุโรปคาดไววาคาํนยิามความถูกตองตามกฎหมาย 
จะครอบคลุมแกนหลักสามประการของความย่ังยืน (เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม) 
การปรึกษาหารือกันของผูมีสวนไดเสียหลายฝายจะทาํใหเกิดโอกาสในการทาํใหม่ันใจไดวาคาํนิยามคว
ามถูกตองตามกฎหมายนั้นนาเช่ือถือและเปน ประโยชนกบักลุมผูมีสวนไดเสียทกุกลุม 

กฎหมายตางๆ ที่ประกอบดวยคํานิยามความถูกตองตามกฎหมาย ไดแก 

• รัฐธรรมนูญของประเทศ 

• กฎหมายระดับชาตทิี่เกีย่วของกับปาไม ภาษ ีการคา การจางงาน สิ่งแวดลอม ประกนัสังคม 
การสงวนความหลากหลายทางชีวภาพและเสรีภาพในเร่ืองขอมูลขาวสาร 



• กฎหมายจารีตประเพณ ี

• สนธิสญัญาระหวางประเทศตางๆ เชน ขอตกลงพหุภาคดีานสิ่งแวดลอม 

VPA ใหนิยามความถูกตองตามกฎหมายสอดคลองตามระเบียบขอบังคับและกฎหมายของประเทศ 
อยางไรก็ตาม ในกระบวนการ VPA บางกระบวนการ 
การอภปิรายของผูมีสวนไดเสียหลายฝายในเร่ืองคํานิยามความถกูตองตามกฎหมายไดระบุถึงชองวางหรื
อความไมสอดคลองกันในกฎหมายที่มีอยูเดิม กระบวนการ VPA 
สามารถระบุไดถึงการปฏิรูปกฎหมายและ/หรือนโยบายเพื่อจัดการกับชองวางเหลานี ้
ประเทศกานาไดมีการปฏิรูปเพื่อจัดการกบัชองวางในภาคผนวกเร่ืองคาํนิยามความถกูตองตามกฎหมาย 
ใน VPA อ่ืนๆ ภาคผนวกเร่ืองมาตรการประกอบไดใหรายละเอียดเกี่ยวกับการปฏิรูป 

โครงสรางของภาคผนวกเกีย่วกบัคาํนยิามความถกูตองตามกฎหมาย 

VPA สวนใหญจะมีตาราง 
ซึ่งเรียกวาตารางความถกูตองตามกฎหมายหรือเมทริกซความถูกตองตามกฎหมาย 
เพื่อแสดงคาํนิยามความถูกตองตามกฎหมาย ตารางเหลานี้จะสรุปเคาโครงขอกาํหนดทางกฎหมาย 
ซึ่งปกติแลวจะเรียกวา ‘ตัวบงช้ี' ซึ่งจะทาํใหเกดิเปนคํานยิามความถูกตองตามกฎหมาย 
ตารางเหลานียั้งบรรยายถึงวิธีที่หนวยงานผูมีอํานาจในประเทศนั้นๆ 
ใชในการตรวจสอบความถกูตองตามกฎหมาย 

ประเทศหุนสวน VPA แสดงขอมูลเร่ืองความถกูตองตามกฎหมายในหลายรูปแบบตามความตองการ 
สถานการณ และระบบที่มีอยูเดิม ผลก็คอื 
ภาคผนวกเร่ืองคํานิยามความถูกตองตามกฎหมายอาจรวมเอาเมทริกซความถูกตองตามกฎหมายหลายเม
ทริกซที่ใชกบัมาตรฐานทีแ่ตกตางกันกบัแหลงที่มา ของไมตางๆ กัน เชน ปาชุมชน สวนปา 
หรือปาสัมปทาน ยกตัวอยางเชน 

• อินโดนีเซียมีเมทริกซความถูกตองตามกฎหมายจํานวนมากสาํหรับการถอืสิทธิแบบตางๆ 

• คาเมรูนมีเมทริกซความถูกตองตามกฎหมายจํานวนมากสําหรับปาไม 
และสทิธิในการขายแบบตางๆ 

• กานามีเมทริกซความถกูตองตามกฎหมายเมทริกซเดียวที่ใชรวมกับหวงโซอุปทานสาํหรับไมและ
ผลิตภัณฑที่ทาํจากไมที่ไดจากปาไมทุกประเภท 

เมทริกซความถูกตองตามกฎหมายอาจดซูับซอนในชวงแรก 
แตจะใหขอมูลที่ชัดเจนวาตองการองคประกอบใดของกฎหมาย 
ตองใชหลักฐานใดเพือ่แสดงการปฏิบัตติาม และแงมุมใดที่จะตองติดตามอยางเปนระบบ 

หมายเหตเุรือ่งการตัง้ชือ่ภาคผนวกเรือ่งคาํนยิามความถกูตองตามกฎหมาย 

ช่ือของภาคผนวกเร่ืองคํานยิามความถูกตองตามกฎหมายอาจแตกตางกันไปตาม VPA 
คาเมรูนและสาธารณรัฐคองโกเรียกภาคผนวกตางๆ วา ‘เมทริกซความถูกตองตามกฎหมาย' 
สาธารณรัฐแอฟริกากลางและอินโดนเีซียเรียกภาคผนวกตางๆ วา ‘คํานิยามความถกูตองตามกฎหมาย' 
และกานาเรียกภาคผนวกวา ‘กฎหมายที่ตองนํามาพิจารณาเม่ือกําหนดนิยามความถกูตองตามกฎหมาย' 
ไลบีเรียรวมคํานิยามความถกูตองตามกฎหมายเขาในภาคผนวกเร่ืองระบบการประกันความถูกตองตามก
ฎหมาย 

หวัขอทีเ่กีย่วของกบัแกะกลอง VPA 

http://www.euflegt.efi.int/accompanying-measures


เนื้อหาและภาคผนวกของ VPA 

ภาคผนวกของ VPA เร่ืองระบบการประกันความถูกตองตามกฎหมาย 

คํานิยามความถูกตองตามกฎหมาย 

ภาคผนวกของ VPA เร่ืองขอบขายผลิตภณัฑ 
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ภาคผนวกของ VPA เรือ่งระบบการประกนัความถกูตองตามกฎหมาย 

ระบบการประกันความถกูตองตามกฎหมายของไมเปนแกนหลักของขอตกลงการเปนหุนสวนดวยความส
มัครใจ (VPA) 
ภาคผนวกของระบบการประกันความถูกตองตามกฎหมายบรรยายถึงวิธกีารที่สามารถปฏิบตัิไดจริงในกา
รที่ระบบการประกันความถูกตองตามกฎหมายของประเทศหุนสวน VPA 
จะแยกไมและผลิตภณัฑไมถูกกฎหมายออกจากไมผิดกฎหมาย และวธิีการที่ประเทศหนึ่งๆ 
จะออกใบรับรอง FLEGT ใหแกผลิตภัณฑถูกกฎหมาย 

ภาคผนวกเร่ืองระบบการประกันความถูกตองตามกฎหมายกาํหนด 

• หนวยงานรัฐที่รับผิดชอบตอระบบโดยรวมในดานตางๆ และวธิีการทาํงานของหนวยงานเหลานี ้

• บทบาทของภาคเอกชนหรือองคกรประชาสังคมในการตรวจสอบการปฏิบตัิตามระบบและติดตาม
การนาํไปปฏิบัต ิ

ภาคผนวกอาจบรรยายถึงองคประกอบตางๆ ของระบบการประกันความถูกตองตามกฎหมายของไม 
ดังตอไปนี ้

คาํนยิามความถกูตองตามกฎหมาย 
คํานิยามความถูกตองตามกฎหมายบรรยายถึงกฎและระเบียบขอบังคับที่ระบบการประกันความถูกตองตา
มกฎหมายของไมจะใช ซึ่งหมายถึงกฎและระเบยีบขอบังคับที่จะใชตรวจสอบการปฏิบัติตาม อยางไรก็ดี 
จนถึงปจจุบัน ขอตกลงการเปนหุนสวนดวยความสมัครใจ (VPA) 
สวนใหญแสดงคาํนิยามความถูกตองตามกฎหมายในภาคผนวกทีแ่ยกตางหากในทางกลับกัน 
ไลบีเรียรวมคํานิยามความถกูตองตามกฎหมายไวในภาคผนวกเร่ืองระบบการประกนัความถูกตองตามกฎ
หมายของไม หากตองการทราบขอมูลเพิ่มเติม โปรดดสูวนของ แกะกลอง VPA 
เร่ืองคํานิยามความถกูตองตามกฎหมาย 

วธิกีารตรวจพสิจูนการปฏบิตัติามขอกาํหนด ภาคผนวกเร่ืองระบบการประกันความถกูตองตามกฎหมาย 
บรรยายถึงวิธกีารที่ประเทศหุนสวน VPA 
จะใชในการตรวจสอบวาไมและผลิตภัณฑไมเปนไปตามขอกาํหนดตางๆ 
ในคํานิยามความถูกตองตามกฎหมาย สวนใหญแลวรัฐบาลจะตรวจสอบการปฏิบัตติาม ในบางกรณี 
รัฐบาลจะตรวจสอบการปฏิบตัิตามอยางเขมงวดย่ิงขึน้โดยกําหนดใหองคกรที่มิใชองคกรรัฐบาลเปนผูดแู
ลหรือติดตามการตรวจพิสูจน ในประเทศอินโดนีเซีย รัฐบาลจะทําสัญญาวาจางบริษทัตรวจสอบเอกชน 
ซึ่งเรียกวา Conformity Assessment Bodies (หนวยงานตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน) 
เพื่อตรวจสอบการปฏิบตัิตาม 
การควบคุมดแูลจากภาคประชาสังคมจะชวยเสริมการตรวจสอบและการปฏิบตัิสอดคลอง 
หากตองการทราบขอมูลเพิม่เติม โปรดดสูวนของ แกะกลอง VPA ในเร่ือง 
การตรวจพสิูจนการปฏิบัตติามขอกาํหนด 

การควบคมุหวงโซอปุทาน 
ภาคผนวกเร่ืองระบบการประกันความถูกตองตามกฎหมายบรรยายถึงวธิีการทีป่ระเทศหุนสวน VPA 
จะชวยใหม่ันใจไดวาสามารถติดตามไมและผลิตภัณฑไมจากปาซึ่งมีการตัดไมไปจนถึงจุดสงออก 
การควบคุมหวงโซอุปทานใน VPA บอยคร้ังจะสรางจากระบบตางๆ ที่มีอยูเดิม 
ภาคผนวกเหลานี้ยังอธิบายถึงวิธีการที่ประเทศตางๆ 

http://www.euflegt.efi.int/legality-definition
http://www.euflegt.efi.int/legality-definition1
http://www.euflegt.efi.int/verification-of-compliance


จะใชในการติดตามไมระหวางขนสงจากประเทศที่สามและไมที่นําเขาเพื่อแปรรูปกอนที่จะสงออก 
หากตองการทราบขอมูลเพิม่เติม โปรดดสูวนของ แกะกลอง VPA ในเร่ือง การควบคมุหวงโซอุปทาน  

การออกใบรบัรอง FLEGT 
ภาคผนวกเร่ืองระบบการประกันความถูกตองตามกฎหมายบรรยายถึงวธิีการทีป่ระเทศหุนสวน VPA 
จะออกใบรับรอง FLEGT ใหแกผลิตภัณฑตางๆ ที่เปนไปตามคาํนิยามความถูกตองตามกฎหมาย 
ประเทศหุนสวน VPA สวนใหญจําเปนตองสรางโครงสรางเพื่อออกใบรับรอง FLEGT 
ซึ่งบอยคร้ังจะสรางจากระบบการควบคุมหรือการออกใบรับรองการสงออกที่มีอยูเดิม 
หากตองการทราบขอมูลเพิม่เติม โปรดดสูวนของ แกะกลอง VPA ในเร่ือง การออกใบรับรอง FLEGT 

การตรวจสอบทีเ่ปนอสิระ 
ภาคผนวกเร่ืองระบบการประกันความถูกตองตามกฎหมายบรรยายถึงวธิีการทีผู่ตรวจสอบอิสระบุคคลที่ส
ามจะใชในการตรวจสอบระบบการประกันความ ถูกตองตามกฎหมายและสวนประกอบตางๆ 
ของระบบวาสามารถทํางานไดดังที่ใหเคาโครงไวใน VPA ภาคผนวกทีแ่ยกตอ VPA 
แตละฉบับบรรยายถึง ขอบเขตงานสาํหรับผูตรวจสอบอิสระ หากตองการทราบขอมูลเพิ่มเติม 
โปรดดูสวนของ แกะกลอง VPA ในเร่ือง การตรวจสอบที่เปนอิสระ 

หวัขอทีเ่กีย่วของกบัแกะกลอง VPA 

เนื้อหาและภาคผนวกของ VPA 

ภาคผนวกของ VPA เร่ืองขอบขายผลิตภณัฑ 

ระบบการประกันความถกูตองตามกฎหมายของไม 

คํานิยามความถูกตองตามกฎหมาย 

การควบคุมหวงโซอุปทาน 

การตรวจพสิูจนการปฏิบัตติามขอกาํหนด 

การตรวจสอบทีเ่ปนอิสระ 

การออกใบรับรอง FLEGT 
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ภาคผนวกของ VPA เรือ่งขัน้ตอนการนาํเขาผลติภณัฑไมทีม่ีใบรบัรอง FLEGT ของสหภาพยโุรป 

ภาคผนวกเร่ืองขั้นตอนการนําเขาผลิตภณัฑไมที่มีใบรับรอง FLEGT 
ของสหภาพยุโรปแตกตางกนันอยมากในบรรดาขอตกลงการเปนหุนสวนดวยความสมัครใจ (VPA) 
เนื่องจากขอตกลงเหลานี้เขยีนตามกฎระเบียบการบังคับใชกฎหมายปาไม ธรรมาภิบาล และการคา 
(FLEGT) ของสหภาพยุโรป ป 2005 
ภาคผนวกนี้อธิบายมาตรการควบคุมชายแดนของสหภาพยุโรปและบรรยายถึงขั้นตอนกระบวนการที่หน
วยงานผูมีอํานาจในประเทศสมาชิก EU จะปฏิบตัิตามเม่ือมีการสงไมและผลิตภณัฑไมที่มีใบรับรอง FLEGT 
จากประเทศหุนสวน VPA มาถึง 

กระบวนการและมาตรการควบคุมตางๆ ไดรับการกาํหนดไวในกฎระเบียบ FLEGT ของสหภาพยุโรปป 
2005 และกฎระเบียบการนําไปใชปฏิบัติ ป 2008 ภายใตกฎระเบียบเหลานี ้เม่ือประเทศ VPA 
เร่ิมการรับรอง FLEGT หนวยงานที่มีอํานาจหนาทีท่ี่ไดรับมอบหมายในประเทศสมาชิก EU 
จะตองตรวจสอบยืนยันวาไมที่สงมอบจากประเทศหุนสวน VPA มีใบรับรอง FLEGT ที่ถูกตอง 

ภาคผนวกเร่ืองขั้นตอนการนําเขาไมที่มีใบรับรอง FLEGT 
ของสหภาพยุโรปจะอธิบายเกี่ยวกบัการตรวจสอบสองแบบ ไดแก 

• การตรวจสอบเอกสารเพื่อขอดูใบรับรองเพื่อใหม่ันใจวามีรูปแบบ วันที่ และเนื้อหาทีถู่กตอง 

• การตรวจสอบตวัสินคาตามกระบวนการพธิีศุลกากรตามปกติทีด่ําเนินการในประเทศสมาชิกของ
สหภาพยุโรป เพื่อใหม่ันใจวาสินคาทีส่งมอบสอดคลองตามใบรับรองที่มาดวยกนั 

 

หวัขอทีเ่กีย่วของกบัแกะกลอง VPA 

เนื้อหาและภาคผนวกของ VPA 

ภาคผนวกของ VPA เร่ืองใบรับรอง FLEGT 

การออกใบรับรอง FLEGT 

ลงิคภายนอก 

กฎระเบียบของ FLEGT 

กฎระเบียบการนาํไปปฏิบัต ิ 

http://www.euflegt.efi.int/flegt-licensing
http://www.euflegt.efi.int/vpa-text-and-annexes
http://www.euflegt.efi.int/flegt-licences
http://www.euflegt.efi.int/flegt-licensing
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32005R2173
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32008R1024


 

ภาคผนวกของ VPA เรือ่งใบรบัรอง FLEGT 

ภาคผนวกเร่ืองใบรับรอง FLEGT 
แตกตางกันนอยมากในบรรดาขอตกลงการเปนหุนสวนดวยความสมัครใจ (VPA) ตางๆ 
โดยภาคผนวกอธบิายถึง: 

เงือ่นไขในการออกใบรบัรอง ภาคผนวกเร่ืองใบรับรอง FLEGT 
อธิบายถึงขัน้ตอนในการที่บริษัทในประเทศหุนสวน VPA จะขอรับใบรับรอง FLEGT 
ที่จะมาพรอมกับการจัดสงไมและผลิตภัณฑไมทีถู่กตองตามกฎหมายซึ่งมีปลายทางที่สหภาพยุโรป 
ภาคผนวกดังกลาวอธิบายวาจะทําการประเมินคําขอของผูสมัครทีข่อใบรับรองอยางไรและหนวยงานใด
ที่จะเปนผูออกใบรับรอง FLEGT 

ขอมลูจาํเพาะทางเทคนคิของใบรบัรอง FLEGT ภาคผนวกจะอธิบายแงมุมทางเทคนคิของใบรับรอง FLEGT 
เชน ใบรับรองจะออกเปนกระดาษหรือเอกสารอิเล็กทรอนิกส 
เม่ือใดที่จะสามารถใชใบรับรองไดและใชไดนานเทาใด และภาษาที่ใชในใบรับรอง 

วธิกีารจดัการหากสงสยัในความถกูตองของใบรบัรอง ภาคผนวกเร่ืองใบรับรอง FLEGT 
ใหความกระจางวาหนวยงานใน EU และประเทศหุนสวน VPA จะตองดําเนนิการอยางไรหากใบรับรอง 
FLEGT สูญหาย ถกูโจรกรรม เสียหาย หรือถูกปลอมแปลงขึ้น 

ใบรบัรอง FLEGT ควรมรีปูลกัษณะอยางไร EU กําหนดใหประเทศหุนสวน VPA 
ตองใชรูปแบบเดียวกนัสาํหรับใบรับรอง FLEGT เพื่อที่วาหนวยงานผูมีอํานาจในประเทศสมาชิก EU 
สามารถตรวจสอบใบรับรองเพื่อดขูอมูลที่ตองการไดทันที ดังนั้นภาคผนวกของ VPA เร่ืองใบรับรอง 
FLEGT จะแสดงแมแบบสําหรับใบรับรอง บางประเทศใชใบรับรองอิเล็กทรอนกิสแทนใบรับรองกระดาษ 

 

หวัขอทีเ่กีย่วของกบัแกะกลอง VPA 

เนื้อหาและภาคผนวกของ VPA 

ภาคผนวกของ VPA เร่ืองขั้นตอนการนาํเขาผลิตภัณฑไมที่มีใบรับรอง FLEGT ของสหภาพยุโรป 

การออกใบรับรอง FLEGT  
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ภาคผนวกของ VPA เรือ่งการตรวจสอบทีเ่ปนอสิระ 

การตรวจสอบทีเ่ปนอิสระ 
เปนคณุลักษณะบังคับของระบบการประกันความถูกตองตามกฎหมายของไมในขอตกลงการเปนหุนสวน
ดวยความสมัครใจ (VPA) ทกุฉบับ 
การตรวจสอบทีเ่ปนอิสระเปนสิ่งที่สนบัสนนุใหเกิดความนาเช่ือถือในระบบการประกนัความถูกตองตามก
ฎหมายของไมของประเทศหุนสวน VPA และตัว VPA เอง 

การตรวจสอบจะทําใหเกิดหลักฐานที่เปนเอกเทศวาระบบการประกันความถกูตองตามกฎหมายของไมนั้น
ทํางานได 
บทบาทของผูตรวจสอบนั้นไมใชการหาหลักฐานของการกระทําผิดกฎหมายแตหากเปนการประเมินวาระ
บบการประกันความถูกตองตามกฎหมายของไมทํางานไดอยางเหมาะสมหรือไม หลักฐานตางๆ 
ที่ไดจากการตรวจสอบจะทาํใหรัฐบาลของประเทศหุนสวนเกิดความม่ันใจไดวาระบบการประกนัความถูก
ตองตามกฎหมายของไมเปนเคร่ืองมือการจัดการ ปาไมที่มีประสทิธิภาพ 

จุดประสงคของภาคผนวก VPA 
เร่ืองการตรวจสอบที่เปนอิสระคือการใหเคาโครงขอบเขตและหลักการของการตรวจสอบทีเ่ปนอิสระโดย
สรุปและเพือ่กําหนดกรอบในลักษณะขอบเขตงานสําหรับผูตรวจสอบ ซึ่งจะระบถุึง 

• คุณสมบตัิที่จําเปน 

• ความเปนอิสระจากผลประโยชนที่เกี่ยวของกับภาคปาไม 

• ความสัมพนัธกบัผูมีสวนไดเสีย 

• ภารกิจ วิธกีาร และแหลงขอมูล 

• หลักการ ขั้นตอน และกาํหนดการในการรายงาน 

ภาคผนวกเร่ืองการตรวจสอบที่เปนอิสระแตละภาคยังบรรยายถึงวธิีการทีป่ระเทศหุนสวนจะสรรหาและส
นับสนุนผูตรวจสอบโดยมีการปรึกษาหารือกับ สหภาพยุโรป และวธิีการที่หุนสวนใน VPA 
จะตอบสนองตอรายงานของผูตรวจสอบ 

การตรวจสอบทีเ่ปนอิสระเปนสวนหนึ่งของระบบการประกันความถูกตองตามกฎหมายของไมของประเทศ 
และตองมีกอนการออกใบรับรอง FLEGTจะเร่ิม อยางไรก็ตาม ความถี่ของการตรวจสอบ 
ช่ือของบทบาทการตรวจสอบ และลักษณะของรายงานอาจแตกตางกนัไปในแตละประเทศ 
ดังแสดงในตาราง 3 

ตาราง 3 ความแตกตางของภาคผนวกของ VPA เรือ่งการตรวจสอบทีเ่ปนอสิระ 

ประเทศ   

คาเมรนู • ช่ือ: Independent system audit (การตรวจสอบระบบโดยอิสระ)  

• ความถี:่ หกเดือนคร้ังหลังมีระบบการประกนัความถกูตองตามกฎหมาย 
ปละคร้ังในปตอๆ มา  

• รายงาน: รายงานฉบับสมบูรณและรายงานสาธารณะแบบสรุป 

http://www.euflegt.efi.int/independent-audit
http://www.euflegt.efi.int/timber-legality-assurance-system
http://www.euflegt.efi.int/flegt-licensing


สาธารณรฐัแอฟรกิากลา
ง 

• ช่ือ: Independent system audit (การตรวจสอบระบบโดยอิสระ)  

• ความถี:่ สามคร้ังในปแรก สองคร้ังในปที่สองและปที่สาม 
และหนึ่งคร้ังในปตอๆ มา  

• รายงาน: รายงานฉบับสมบูรณและรายงานสาธารณะแบบสรุป 

กานา • ช่ือ: Independent monitoring (การติดตามที่เปนอิสระ)  

• ความถี:่ ทุกหกเดือนโดยประมาณในปแรก หนึ่งคร้ังในปตอๆ มา  

• รายงาน: รายงานฉบับสมบูรณและรายงานสาธารณะแบบสรุป 

อนิโดนเีซยี • ช่ือ: Periodic evaluation (การประเมินตามคาบ)  

• ความถี:่ การตรวจสอบตองหางกนัไมเกนิ 12 เดือน  

• รายงาน: รายงานฉบับสมบูรณและรายงานสาธารณะ 

ไลบเีรยี • ช่ือ: Independent audit (การตรวจสอบทีเ่ปนอิสระ)  

• ความถี:่ สองคร้ังในปแรก หนึ่งคร้ังในปตอๆ มา  

• รายงาน: ตองเตรียมตามที่ไดตกลงไวกบัคณะกรรมการดําเนนิงานรวม 
และคณะกรรมการฯ ตองตรวจสอบความถูกตองกอนออกสูสาธารณชน 

สาธารณรฐัคองโก • ช่ือ: System independent audit (การตรวจสอบระบบที่เปนอิสระ)  

• ความถี:่ อยางนอยสามคร้ังในสองปแรก นอยคร้ังกวานัน้ในปหลังๆ 
แตตองมีการสุมตรวจ  

• รายงาน: 
รายงานหนึ่งฉบับที่คณะกรรมการดําเนินงานรวมจะทาํการทบทวนและ
ตีพิมพ 

 

หวัขอทีเ่กีย่วของกบัแกะกลอง VPA 

เนื้อหาและภาคผนวกของ VPA 

การตรวจสอบทีเ่ปนอิสระ  

http://www.euflegt.efi.int/vpa-text-and-annexes
http://www.euflegt.efi.int/independent-audit


 

ภาคผนวกของ VPA เรือ่งเกณฑการประเมนิระบบการประกนัความถกูตองตามกฎหมาย 

จนถึงปจจุบันยังไมมีระบบการประกันความถูกตองตามกฎหมายของไมระบบใดที่พรอมออกใบรับรอง 
FLEGT เม่ือฝายตางๆ ไดลงนามในขอตกลงการเปนหุนสวนดวยความสมัครใจ (VPA) 
ประเทศหุนสวนตางๆ จําเปนตองปรับปรุงระบบที่มีอยูใหดีขึ้น หรือพัฒนาระบบใหมๆ 
ระหวางระยะการนาํไปปฏิบตัิซึ่งจะเร่ิมอยางเปนทางการหลังจากที่ฝายตางๆ ใหสัตยาบันใน VPA 

ดังนั้น กอนที่การออกใบรับรอง FLEGTจะเร่ิมขึ้น EU 
และประเทศหุนสวนจะรวมกนัทําการประเมินอิสระเกี่ยวกับระบบการประกันความถกูตองตามกฎหมายขอ
งไมเพื่อใหม่ันใจวาสิ่งที่ฝายตางๆ ไดบรรยายไวใน VPA จะไดรับการปฏิบัตติาม 

ภาคผนวกเร่ืองเกณฑการประเมินระบบการประกนัความถูกตองตามกฎหมายจะแสดงคําถามที่ฝายตางๆ 
ตกลงยอมรับวาการประเมินอิสระควรตอบเพือ่ชวยใหฝายตางๆ 
ตัดสินไดวาระบบเขมแข็งและพรอมหรือไม 

ยกตัวอยางเชน หาก VPA ตองการใหมีการออกกฎหมายใหมกอนที่การออกใบรับรอง FLEGT จะเร่ิมขึ้น 
ขอกาํหนดนีก้็นาจะไดรับการรวมอยูในเกณฑการประเมินเพื่อใหม่ันใจวาจะเกิดขึ้นจริง 

กระบวนการเจรจาในสวนเนื้อหาของภาคผนวกเร่ืองเกณฑการประเมินระบบการประกันความถูกตองตา
มกฎหมายอาจเปนโอกาสสาํหรับผูมีสวนไดเสียเพื่อ 
ใหม่ันใจวามีการนํากลไกบางประการมาใชงานแลวกอนที่การออกใบรับรอง FLEGT จะเร่ิมขึ้น 
แทนที่จะเกิดขึ้นในภายหลัง 
ผูมีสวนไดเสียอาจกําหนดใหตองมีเกณฑในเร่ืองกลไกการเขารวมและการใหคําปรึกษา 
กลไกการรองเรียน และโครงสรางตางๆ เพื่อใหม่ันใจวามีความโปรงใส ยกตวัอยางเชน 

หวัขอทีเ่กีย่วของกบัแกะกลอง VPA 

เนื้อหาและภาคผนวกของ VPA 

ระบบการประกันความถกูตองตามกฎหมายของไม  

http://www.euflegt.efi.int/implementation
http://www.euflegt.efi.int/flegt-licensing
http://www.euflegt.efi.int/vpa-text-and-annexes
http://www.euflegt.efi.int/timber-legality-assurance-system


 

ภาคผนวก VPA เรือ่งกาํหนดเวลาการนาํไปปฏบิตั ิ

จนถึงปจจุบันนี้ ขอตกลงการเปนหุนสวนดวยความสมัครใจ (VPA) 
สวนใหญมีภาคผนวกเร่ืองกาํหนดเวลาการนาํไปปฏบิัติ 
กําหนดเวลาจะใหเคาโครงสรุปที่บอกถึงลําดบัและตารางเวลาสาํหรับการดําเนินการตางๆ ที่ฝายตางๆ 
ตกลงที่จะดําเนินการหลังจากการเจรจาสิ้นสดุลงและการนําไปใชปฏิบตัเิร่ิมตนขึ้น การดําเนินการตางๆ 
ไดแก 

• การตั้งคณะกรรมการดําเนนิงานรวม 

• การสรางขดีความสามารถ 

• การนาํระบบทีต่กลงกนัไปปฏิบัต ิ

• การปฏิรูปดานกฎหมายและธรรมาภิบาล 

• การแบงปนขอมูล 

• การประเมินรวมของระบบการประกันความถูกตองตามกฎหมายของไม 

ภาคผนวกเร่ืองกาํหนดเวลาการนาํไปปฏบิัติชวยใหฝายตางๆ ใน VPA 
สามารถระบุไดถึงขัน้ตอนถดัไปและจัดลําดับความสําคญัของดานตางๆ ในการทํางาน 
ภาคผนวกยังใหจุดเร่ิมสําหรับการสรางแผนการทํางานและการตรวจติดตามความกาวหนาแกคณะกรรม
การดาํเนนิงานรวม VPA 

ประเทศหุนสวนซึ่งไมมีภาคผนวก VPA เร่ืองกาํหนดเวลาการนําไปปฏิบตัิ เชน อินโดนีเซีย 
ยังคงตองจัดเตรียมกําหนดการ โดยอินโดนเีซียและสหภาพยุโรปไดพัฒนากาํหนดการระหวางการนาํ 
VPA ไปปฏิบัติในรูปของแผนปฏิบัตกิารรวม 

ภาคผนวกเร่ืองกาํหนดเวลาการนาํไปปฏบิัติจะบงช้ีวาเม่ือใดที่ฝายตางๆ คาดวาการออกใบรับรอง FLEGT 
จะเร่ิมตนขึ้น อยางไรกดี็ สาํหรับ VPA มีการตกลงยอมรับแลวจนถึงปจจุบัน 
วาตารางเวลาที่มีการเจรจากันไวสาํหรับการออกใบรับรอง FLEGT ดูเหมือนวาจะคาดในทางทีด่ีจนเกินไป 
ประสบการณแสดงใหเห็นวางานที่ซับซอนอยางเชนการสรางระบบการประกนัความถูกตองตามกฎหมาย
ที่มีประสทิธิภาพมักจะตองการเวลามากกวาที่ผูเจรจา VPA คาดไว 

 

หวัขอทีเ่กีย่วของกบัแกะกลอง VPA 

เนื้อหาและภาคผนวกของ VPA 

ระยะการนําไปปฏิบัตขิองกระบวนการ VPA 

ลงิคภายนอก 

แผนปฏิบัตกิารระหวางอินโดนีเซียและสหภาพยุโรปเร่ืองการสรางความกาวหนาในการนาํ VPA ไปปฏิบัต ิ
[ดาวนโหลดไฟล PDF]  
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ภาคผนวกของ VPA เรือ่งมาตรการประกอบ 

ขอตกลงการเปนหุนสวนดวยความสมัครใจ (VPA) 
หลายฉบับไดรวมภาคผนวกเร่ืองมาตรการประกอบซึ่งจะบรรยายถึงมาตรการสนับสนุนตางๆ 
ที่ผูมีสวนไดเสียไดระบุวามีความจําเปนในการนาํ VPA ไปปฏิบตัิไดอยางสมบูรณ 

ภาคผนวกเร่ืองมาตรการประกอบจะรวมมาตรการตางๆ ที่ตองการทรัพยากรเพิ่มเติม 
โดยไมคํานึงวาจะไดรับการสนับสนนุดานเงินทนุหรือไม ดังนั้นภาคผนวกเร่ืองมาตรการประกอบ 
จะชวยใหรัฐบาลของประเทศหุนสวน VPA 
กําหนดกรอบความตองการของตนและชวยใหผูบริจาคมีเปาหมายในการใหการสนบัสนุน 

อยางไรก็ตาม แมวา VPA 
จะยอมรับในความตองการดานการสนบัสนนุดานการเงินของประเทศหุนสวนเพื่อปรับปรุงระบบและขีดค
วามสามารถ แต VPA มิไดบังคับใหสหภาพยุโรปตองใหการสนับสนุนดานการเงิน 
ความชวยเหลือเพื่อปรับปรุงระบบและขีดความสามารถอาจมาจากชองทางปกติของการพฒันาแทน 
สหภาพยุโรปและประเทศสมาชิก EU 
มีเคร่ืองมือทางกฎหมายอยูแลวซึ่งจะใหแนวทางในการใชและจัดสรรความชวยเหลือดานการพฒันา 
VPA จะใหคําแนะนําฝายตางๆ ในการทาํงานกับเคร่ืองมือที่มีอยูเหลานี ้

มาตรฐานประกอบอาจรวมถงึ 

• โครงสรางและขีดความสามารถใหมที่จําเปนตอการนาํ VPA ไปใชปฏิบตั ิ

• กลไกตางๆ สําหรับการใหการสนับสนุนดานการเงินตอการนาํ VPA 
ไปปฏิบัตแิละกลยุทธในการระดมเงินทนุเพิ่มเติม 

• มาตรการตางๆ 
ที่จําเปนตอการจัดตั้งระบบการประกันความถูกตองตามกฎหมายและสวนประกอบตางๆ 
หรือปรับปรุงระบบที่มีอยูแลว 

• การปฏิรูปกฎหมายและการบังคับใชกฎหมายใหม 

• การสงเสริมผลิตภณัฑที่ไดรับใบรับรอง FLEGT ในตลาดสหภาพยุโรป 

• การพฒันาหรือระเบียบขอบงัคับของตลาดในประเทศ 

• วิธีการในการตดิตามการนําไปปฏิบัตแิละผลกระทบของ VPA 
รวมถึงผลกระทบตอตลาดในประเทศ 

• กลยุทธสําหรับการสื่อสารกบัผูมีสวนไดเสียเกี่ยวกับเร่ือง VPA และการนาํ VPA 
ไปปฏิบัติรวมถึงผลกระทบตางๆ 

 

หวัขอทีเ่กีย่วของกบัแกะกลอง VPA 

เนื้อหาและภาคผนวกของ VPA 
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ภาคผนวกของ VPA เรือ่งขอมูลสาธารณะ 

ภาคผนวกเร่ืองขอมูลสาธารณะบรรยายถึงเอกสารและขอมูลตางๆ 
ที่ผูมีสวนไดเสียคดิวาควรใหสาธารณชนรับทราบเพื่อชวยเสริมสรางธรรมาภิบาลในภาคปาไมและชวยใ
หสามารถติดตามการนาํขอตกลงการเปนหุนสวน ดวยความสมัครใจ (VPA) ไปปฏิบตั ิ

ความโปรงใสและการเขาถึงขอมูลเกี่ยวกับภาคปาไมของประเทศมีความสาํคัญตอผูมีสวนไดเสียของประเ
ทศและตอตลาดระหวางประเทศ ซึ่งจําเปนตองเขาใจในระบบที่แตละประเทศนํามาใช VPA 
สรางโอกาสสําหรับประเทศตางๆ 
ที่ไดมีการแจงขอมูลเกี่ยวกับภาคปาไมใหสาธารณชนทราบอยูแลวเพื่อแสดงถึงความโปรงใสตอกลุมเปา
หมายทั้งในประเทศและนานาชาต ิ

ในประเทศหุนสวน VPA บางประเทศ 
องคกรภาคประชาสังคมที่มีบทบาทเปนผูสังเกตการณอิสระไดใหความสาํคัญกบัเร่ืองขอมูลสาธารณะใน
การเจรจา VPA 
เนื่องจากการเขาถึงขอมูลสาธารณะมีความสําคัญอยางย่ิงตองานขององคกรเหลานีใ้นฐานะผูสังเกตการ
ณ 

ยกตัวอยางเชน ในประเทศอินโดนีเซีย ภาคผนวกของ VPA 
เร่ืองขอมูลสาธารณะจะสรางจากขอกําหนดของผูสังเกตการณอิสระรวมถึงพระราชบัญญัตวิาดวยเสรีภา
พดานขอมูลขาวสารของประเทศ 

เนือ้หาของภาคผนวก 

โดยปกติแลวจะมีขอมูลหลักอยูสองประเภทในภาคผนวกของ VPA 
เร่ืองขอมูลสาธารณะที่ไดรับการลงนามจนถึงปจจุบันนี้ 
ประเภทแรกคือขอมูลทีต่องตีพิมพเม่ือมีความพรอม เชน เอกสารทางกฎหมาย กระบวนการ 
หรือการจัดการเชิงสถาบนัสาํหรับการควบคุมดูแลภาคปาไม 
ประเภททีส่องคือขอมูลที่จะตองตีพิมพเปนประจํา เชน ขอมูลและรายงานเกี่ยวกับกิจกรรมดานปาไมตางๆ 

อยางไรก็ตาม 
อาจมีการรวมชุดของขอมูลเพิ่มเติมที่จะเปดเผยใหทราบไวในภาคผนวกหากเปนความประสงคของฝายต
างๆ ใน VPA 

ใน VPA ที่ไดมีการลงนามจนถึงปจจุบัน รายการขอมูลตางๆ 
ในภาคผนวกที่เปนขอมูลสาธารณะมักจะประกอบดวย 

ขอมลูดานกฎหมาย 
ซึ่งรวมถึงแตไมจํากัดเพียงเนื้อหาของกฎหมายและระเบยีบขอบังคบัที่เกี่ยวของซึ่งเกีย่วกับภาคปาไมของ
ประเทศ ยกตัวอยางเชน กฎหมายปาไม ประมวลกฎหมายปาไม ประมวลรัษฎากร และแงมุมอ่ืนๆ 
ของกรอบงานดานการกาํกบัดูแลที่มีการอางถึงในคาํนยิามความถูกตองตามกฎหมาย 

ขอมลูเกีย่วกบักระบวนการสาํหรบัการจดัสรรปาไม ไดแกขอมูลที่เกี่ยวของกบั 

• กระบวนการเสนอซื้อและประกาศรับการเสนอซื้อที่เกี่ยวของกับการจัดสรรใบอนญุาต 

• เอกสารทีเ่กี่ยวของกับการประกวดราคา 

• รายการแผนทีส่ัมปทานทีถู่กตองพรอมช่ือของบุคคลและ/หรือบริษัทผูรับผลประโยชน 

http://www.euflegt.efi.int/transparency
http://www.euflegt.efi.int/vpa-monitoring


• สัญญา 

• สัญญาประชาคมระหวางชุมชนปาไมตางๆ และผูถือสัญญา/ใบอนุญาต 

ขอมลูเรือ่งการวางแผนปาไม เชน รายงานการประเมินสิง่แวดลอม เอกสารการวางแผนใชที่ดิน แผนที่ 
รายการและพื้นที่สัมปทาน 

ขอมลูเรือ่งการผลติ เชน ปริมาตรของไมที่ตัดและแปรรูปตามชนดิไม สัมปทาน และบริษัท 

ขอมลูเรือ่งการดาํเนนิการ เชน รายการและตาํแหนงที่ตัง้ของผูดําเนินการที่ไดรับอนุมัต ิ

ขอมลูเรือ่งการนาํเขาและสงออก เชน ปริมาตรของไมตามชนิด บริษทัและประเทศปลายทาง 
และขอมูลของไมที่อยูระหวางการนาํสง 

ขอมลูเรือ่งระบบการประกนัความถกูตองตามกฎหมาย 

• คําบรรยายระบบอยางสมบูรณ 

• ขั้นตอนการออกใบรับรอง FLEGT 

• รายงานการตรวจสอบ 

• รายงานของผูสังเกตการณอิสระ 

• ขอมูลเกี่ยวกับใบรับรอง FLEGT ที่ออกแลว 

• กรณกีารไมปฏิบตัิตามขอกําหนดของแผนการออกใบรับรอง FLEGT 

• การดาํเนนิการเพื่อแกปญหาการไมปฏิบัตติามขอกาํหนด 

ขอมลูเรือ่งการตรวจสอบทีเ่ปนอสิระ เชน ขอบเขตงานของผูตรวจสอบ สรุปรายงาน 
และกระบวนการในการแยงผลการตรวจสอบ 

ขอมลูเรือ่งการชาํระภาษแีละคาธรรมเนยีมปาไม เชน คาเชา ภาษีการตัดไม 
คาธรรมเนียมการฟนฟสูภาพปา และคาธรรมเนียมอ่ืนใด 

ขอมลูเรือ่งการบงัคบัใชกฎหมาย เชน ขอมูลเร่ืองการฝาฝน การจับกุม การลงโทษ 
และการพพิากษาลงโทษ 

ขอมลูเรือ่งโครงสรางสถาบนัและกระบวนการของรฐั เชน 
องคประกอบและหนาทีข่องโครงสรางการดาํเนนิงานในระดับชาต ิ

ชองทางการสือ่สาร 

ภาคผนวกเร่ืองขอมูลสาธารณะยังบรรยายถึงชองทางในการทําใหขอมูลออกสูสาธารณชน 
ชองทางดังกลาวนี้ไดแก 

• ชองทางการสื่อสารเชิงรุกซึง่ประเทศจะเปนผูใหขอมูล ยกตัวอยางเชน การประชุมผูมีสวนไดเสีย 
รายงานที่ตพีิมพและแจกจาย รวมถึงการประกาศทางสื่อมวลชน 

• ชองทางการสื่อสารเชิงรับซึง่ประเทศจะเปนผูจัดเตรียมขอมูลใหพรอมใชงาน ไดแก เว็บไซต 
ศูนยเอกสาร หรือการสนองตอบตอคํารองขอในเร่ืองเสรีภาพดานขอมูลขาวสารตางๆ 

VPA ของกานาตางจาก VPA อืน่ๆ อยางไร 



VPA ของกานาเปน VPA แรกที่มีการลงนาม ไมมีภาคผนวกเร่ืองขอมูลสาธารณะ อยางไรก็ตาม 
ภาคผนวกเร่ืองระบบการประกันความถูกตองตามกฎหมายของไมไดระบถุึงขอมูลทีต่องประกาศใหสาธาร
ณชนเขาถึงได ดังนั้นในเนื้อหาหลักของ VPA มาตรา 20 
ซึ่งกลาวถึงการรายงานและการเปดเผยขอมูลตอสาธารณชนระบุวาการรวมติดตามและกลไกการตรวจส
อบจะบันทึกความพยายามของกานาที่จะไปสูความ โปรงใส มาตรานี้อางถึง 

• ความโปรงใสในเร่ืองสทิธิการเกบ็เกีย่ว 

• พื้นที่ทีก่ําหนดสาํหรับการเกบ็เกี่ยว 

• กําหนดการเก็บเกี่ยว 

• คาธรรมเนียมสิทธิ์ในไมและการชําระเงินที่เกี่ยวของกบัการเก็บเกี่ยว 

• ขอมูลที่เกีย่วของเร่ืองขอตกลงความรับผิดชอบตอสังคมและเงินรางวัลชดเชยความเสียหายเกี่ยว
กับพืชผล 

 

หวัขอทีเ่กีย่วของกบัแกะกลอง VPA 

เนื้อหาและภาคผนวกของ VPA 

VPA สงเสริมการมีธรรมาภบิาลปาไมไดอยางไร 

VPA สามารถเพิ่มความโปรงใสไดอยางไร 

ลงิคภายนอก 

Global Witness.2012. Making the Forest Sector Transparent. VPA Transparency Gap Assessment 
2012 [ดาวนโหลดไฟล PDF]  

http://www.euflegt.efi.int/vpa-text-and-annexes
http://www.euflegt.efi.int/how-a-vpa-promotes-good-forest-governance
http://www.euflegt.efi.int/transparency
http://www.illegal-logging.info/sites/default/files/uploads/VPATransparencyGap2012summaryGlobalWitness.pdf


 

ภาคผนวกของ VPA เรือ่งคณะกรรมการดาํเนนิงานรวม 

ภายใตขอตกลงการเปนหุนสวนดวยความสมัครใจ (VPA) EU 
และประเทศหุนสวนจัดตั้งคณะกรรมการดําเนินงานรวมเม่ือทั้งสองฝายไดใหสัตยาบนัใน VPA แลว 
ภาคผนวกเร่ืองคณะกรรมการดําเนินงานรวมจะบรรยายถึงโครงสรางและหนาที่ของคณะกรรมการ 

ในบางกรณ ีฝายตางๆ ใน VPA 
ไดยอมรับวากระบวนการใหสัตยาบันอยางเปนทางการนัน้ใชเวลามากและไดจัดตั้งกลไกช่ัวคราวขึน้เพื่อ
การติดตามและประสานงานเกี่ยวกับการจัดตั้งคณะ กรรมการดําเนินงานรวมไวลวงหนา 

ใน VPA ที่ไมไดรวมภาคผนวกเร่ืองคณะกรรมการดาํเนนิงานรวม 
ขอมูลที่เกีย่วของกับคณะกรรมการจะอยูในเนื้อหาหลัก 

โปรดอานเพิ่มเติมในสวนของ แกะกลอง VPA เร่ืองคณะกรรมการดาํเนินงานรวม 

หวัขอทีเ่กีย่วของกบัแกะกลอง VPA 

โครงสราง VPA 

คณะกรรมการดาํเนินงานรวม 

ระยะการนําไปปฏิบัตขิองกระบวนการ VPA  

http://www.euflegt.efi.int/joint-implementation-committees1
http://www.euflegt.efi.int/vpa-structures
http://www.euflegt.efi.int/joint-implementation-committees1
http://www.euflegt.efi.int/implementation


 

ภาคผนวกของ VPA เรือ่งการตดิตามตลาดคาไมทีเ่ปนอสิระ 

ใน VPA สวนใหญ มาตราทีว่าดวย ‘แรงจูงใจของตลาด' 
ในเนื้อหาหลักจะกําหนดเปาหมายในการสงเสริมไมที่มีใบรับรอง FLEGT ในตลาดสหภาพยุโรป 
ระหวางการเจรจาขอตกลงการเปนหุนสวนดวยความสมัครใจ (VPA) จนถึงปจจุบัน 
ประเทศหุนสวนทั้งหมดไดเนนยํ้าถึงความสําคญัของการยอมรับใบรับรอง FLEGT 
ของตลาด การทาํใหม่ันใจวาใบรับรอง FLEGT 
มีความชัดเจนและไดรับการยอมรับเปนอยางดีในตลาดมีความสาํคัญตอประเทศผูสงออกเนื่องจากจะชวย
ใหการคาไมเกิดความม่ันคงและมีมูลคาเพิ่มขึ้น 
สหภาพยุโรปยังยอมรับวาการทาํความเขาใจตอการตอบรับของตลาดสหภาพยุโรปที่มีตอไมที่มีใบรับรอง 
FLEGT นั้นมีความสําคัญอีกดวย 

อยางไรก็ตาม ในการประเมินประสทิธผิลของการออกใบรับรอง FLEGT 
ในเร่ืองของการเพิ่มมูลคาใหแกการคาไม มีความจําเปนที่ตองทําการติดตามตลาด 
ดังนั้นวัตถุประสงคของการติดตามตลาดคาไมทีเ่ปนอิสระก็คือการประเมินผลของการคาไมที่ไดรับใบรับร
อง FLEGT ในตลาดคาไม 

ในกรณ ีVPA ของประเทศอินโดนีเซีย ขอกังวลเหลานี้มีการพฒันาเพิ่มเติมใน 
ภาคผนวกเร่ืองการติดตามตลาดคาไมทีเ่ปนอิสระโดย EC 
ไดจัดการติดตามตลาดคาไมที่เปนอิสระใหครอบคลุมประเทศ VPA ทั้งหมด 

EC ไดทาํสัญญาหาปกับ International Tropical Timber Organization 
เพื่อทาํการติดตามตลาดคาไมโดยอิสระ เร่ิมในป 2014 การติดตามนี้จะวเิคราะหวาการออกใบรับรอง 
FLEGT มีผลอยางไรกับกระแสการคา การพัฒนาตลาดและราคาไม 
ขอมูลที่ไดจากการติดตามจะทําใหทราบความกาวหนาของการพัฒนาตางๆ 
และชวยกาํหนดนโยบายตางๆ ที่จะปรับปรุงการนําไปปฏิบัตแิละประสทิธิผลของแผนปฏิบัตกิาร FLEGT 
ของสหภาพยุโรป 

หวัขอทีเ่กีย่วของกบัแกะกลอง VPA 

เนื้อหาและภาคผนวกของ VPA 

แผนปฏิบัตกิารของ VPA และ FLEGT 

การคาขายผลิตภัณฑที่มีใบรับรอง FLEGT 

การติดตามกระบวนการ VPA 

ลงิคภายนอก 

เว็บไซต International Tropical Timber Organization's FLEGT Independent Market Monitoring ที ่
http://www.itto.int/imm/  

http://www.euflegt.efi.int/flegt-licensing
http://www.euflegt.efi.int/vpa-monitoring
http://www.euflegt.efi.int/independent-market-monitoring
http://www.euflegt.efi.int/vpas-and-the-eu-flegt-action-plan
http://www.euflegt.efi.int/vpas-and-the-eu-flegt-action-plan
http://www.euflegt.efi.int/vpa-text-and-annexes
http://www.euflegt.efi.int/vpas-and-the-eu-flegt-action-plan
http://www.euflegt.efi.int/trade-in-flegt-licensed-products
http://www.euflegt.efi.int/vpa-monitoring
http://www.itto.int/imm/


 

ผลผลติของ VPA   

ประสบการณที่ไดรับจนถึงปจจุบันแสดงใหเห็นวาการเจรจาและการนําขอตกลงการเปนหุนสวนดวยควา
มสมัครใจ (VPA) ไปปฏิบตัินัน้เกิดผลสําเร็จที่จับตองได เนื้อหาและภาคผนวกของ VPA 
บรรยายถึงผลผลิตตางๆที่ทัง้สองฝาย ใหคาํม่ันในการทาํใหเกิดเปนจริงขึ้นมา ผลสําเร็จอ่ืนๆ 
เปนผลจากตวักระบวนการเอง รายงานประจําปของคณะกรรมการดาํเนินงานรวมจะช้ีใหเห็นวา VPA 
มีสวนอยางไรตอความสาํเร็จดังกลาว ซึ่งจะรวมถึงตอไปนี้ : 

การตดัสนิใจแบบมสีวนรวม 

EU สนบัสนุนการเขามีสวนรวมของผูมีสวนไดเสียในวงกวางในการเจรจาและการนาํ VPA 
ไปปฏิบัตเิพื่อใหม่ันใจไดวาขอตกลงเช่ือถือไดและมีประเทศหุนสวนเปนเจาของ ทายที่สุดแลว 
รัฐบาลแหงชาติของประเทศตางๆ 
จะเปนผูรับผิดชอบในการตดัสินใจวาผูมีสวนไดเสียจะเขามีสวนรวมในกระบวนการในลักษณะใด 
อยางไรก็ตาม 
ความคาดหวังที่วากระบวนการจะมีสวนรวมและการเนนที่ฉันทามติมีความหมายวากระบวน VPA 
พยายามอยางมากที่จะสรางพื้นที่สาํหรับการตัดสนิใจรวมกันของผูมีสวนไดเสียหลายฝาย 
การมีสวนรวมอาจมีรูปแบบที่แตกตางออกไปเม่ือกาวสูระยะตางๆ ของกระบวนการ VPA 

• ระยะกอนการเจรจา ในกระบวนการ VPA นบัแตอดตีจนถึงปจจุบัน 
รัฐบาลจะปรึกษาหารือกับผูมีสวนไดเสียกอนที่จะตัดสนิใจเขาสูการเจรจากับสหภาพยุโรป 
การปรึกษาหารือนี้จะดําเนินตอเนื่องไปจนถึงระยะหลังๆ ของกระบวนการ VPA 
หากการเจรจาไมสะดุดติดขดั 

• ระยะการเจรจา ผูมีสวนไดเสียเขารวมในโครงสรางที่เปนทางการหรือไมเปนทางการ เชน 
เวทขีองผูมีสวนไดเสีย คณะกรรมการกํากับการทาํงานพหุภาค ี และทีมเจรจาระดับชาต ิ
ในบรรดาขอตกลง VPA ทั้งหมดที่ไดรับการลงนามจนถงึปจจุบัน 
ประเทศหุนสวนตัดสินใจที่จะใหมีตัวแทนจากภาคเอกชนและองคกรประชาสังคมในโครงสรางก
ารเจรจาดวย  

• ระยะการนาํไปปฏบิตั ิ VPA 
ทั้งหมดจนถึงปจจุบันจะมีมาตราหนึ่งในเนื้อหาหลักทีแ่สดงความคาดหวังวาผูมีสวนไดเสียจะมีสว
นรวมในการนําขอตกลงไปปฏิบัต ิ
การมีสวนรวมอาจอยูในรูปของตัวแทนในคณะกรรมการดําเนนิงานรวมและโครงสรางระดับชาติ
ตางๆ ทีก่ําหนดขึ้นเพื่อนาํ VPA ไปปฏิบัตแิละ/หรือการตรวจติดตามผลกระทบตางๆ 

VPA เปนขอตกลงทางการคาแรกที่มีการพัฒนาผานกระบวนการทมีสวนรวมของผูมีสวนไดเสียหลายฝาย 
ประเทศผูสงออกไมหลายประเทศที่ไดเขาสูการเจรจา VPA 
ไมเคยมีกระบวนการมีสวนรวมเชนนี้มากอนเลย 

โปรดอานเพิ่มเติมในแกะกลอง VPA หัวขอ VPA ชวยเพิ่มการมีสวนรวมไดอยางไร 

ระบบการประกนัความถกูตองตามกฎหมายของไม   

ระบบการประกันความถกูตองตามกฎหมายของไมเปนแกนหลักทีส่ําคัญของ VPA 
และชวยใหประเทศหุนสวนตางๆ สามารถ: 

• นิยามความหมายของไมถูกกฎหมาย 

http://www.euflegt.efi.int/vpa-text-and-annexes
http://www.euflegt.efi.int/participation


• ควบคุมหวงโซอุปทานของไมและผลิตภัณฑไมจากปาไปจนถึงทาเรือ 

• ตรวจพสิูจนความถกูตองตามกฎหมายของไม 

• ออกใบรับรอง FLEGT สาํหรับผลิตภัณฑทีถู่กกฎหมาย 

• กําหนดใหระบบการประกันความถกูตองตามกฎหมายของไมทั้งระบบอยูภายใตการตรวจสอบทีเ่
ปนอิสระ 

โปรดอานเพิ่มเติมใน แกะกลอง VPA หัวขอ ระบบการประกันความถูกตองตามกฎหมายของไม 

การคาขายผลติภณัฑทีม่ใีบรบัรอง FLEGT 

VPA 
มีจุดประสงคเพื่อสงเสริมการคาไมและผลิตภณัฑไมโดยถูกตองตามกฎหมายดวยการนําเอาผลิตภัณฑที่ไ
ดรับใบรับรอง FLEGT เขาสูตลาดสหภาพยุโรป นอกจากนี้ VPA 
ยังสามารถมีผลกระทบตอการคาของตลาดนอกสหภาพยุโรปอีกดวย จนถึงปจจุบัน VPA 
ทุกฉบบัครอบคลุมการสงออกทั้งหมดของประเทศหุนสวนไมใชแตเพยีงการสงออกที่ไปยังสหภาพยุโรปเ
ทานั้น โดย VPA สวนใหญยังไดรวมถึงไมที่คาขายในตลาดภายในประเทศดวย 
รายงานประจําปของคณะกรรมการดาํเนินงานรวมที่จัดตัง้ขึ้นตาม VPA 
แตละฉบับไดกลาวถึงจํานวนใบรับรอง FLEGT 
ที่ประเทศหุนสวนไดออกและจํานวนของใบรับรองทีส่หภาพยุโรปไดรับ นอกจากนี้ 
สหภาพยุโรปยังไดจัดใหมีการตรวจติดตามตลาดที่เปนอิสระเพื่อวิเคราะหผลกระทบของ VPA 
และการออกใบรับรอง FLEGT ที่มีตอการคาไม  

โปรดอานเพิ่มเติมในแกะกลอง VPA หัวขอ การคาขายผลิตภัณฑที่มีใบรับรอง FLEGT 

การปฏริปูดานกฎหมายและนโยบาย 

VPA 
พึ่งพาความสามารถของผูมีสวนไดเสียในการตคีวามกฎหมายที่เกี่ยวของกับภาคปาไมไดอยางชัดเจน 
อยางไรก็ตาม ในกระบวนการ VPA จนถึงปจจุบัน การปรึกษาหารือในระดับชาติไดระบุถึงปญหาตางๆ 
ที่เกี่ยวของกับความชัดเจนของกฎหมายและสวนตางๆ ของกฎหมายที่ผูมีสวนไดเสยีตองการเปล่ียนแปลง 
ปญหาเหลานี้ ไดแก 
ความไมสอดคลองกันหรือชองวางในกฎหมายที่เกี่ยวของกับภาคปาไมซึ่งทําใหเปนการยากที่จะบอกวาอ
ะไรถูกกฎหมาย   ปญหาอ่ืนๆ เกิดจากการที่มีกฎหมายทีด่ีแตมีการบังคบัใชที่ไมมีประสิทธิภาพ 
ผูมีสวนไดเสียอาจพิจารณาวากฎหมายบางฉบับไมยุตธิรรมเนื่องจากการบังคับใชกฎหมายนั้นเปนการกา
รลงโทษคนจน ในบางกรณี กระบวนการ VPA ไดนาํไปสูการปฏิรูปกฎหมายและ/หรือนโยบาย 
ขอบเขตของการปฏิรูปนี้จะแตกตางกันไปคอนขางมาก 
บางประเทศยืนกรานวากฎหมายที่มีอยูเดิมนั้นดีพอแลว สวนในประเทศอ่ืนๆ กระบวนการนีน้ําไปสู : 

• การปรับปรุงนโยบาย 

• การออกกฎหมายเพื่อออกใบรับรอง FLEGT 

• การปฏิรูปกฎหมายในวงกวางเพื่อจัดการกับจุดออนตางๆ 

โปรดอานเพิ่มเติมเกี่ยวกบัหัวขอนี้ใน  VPA จะเพิ่มความชัดเจนดานกฎหมายและสถาบันไดอยางไร 

ขดีความสามารถทีเ่ขมแขง็ขึน้ 

http://www.euflegt.efi.int/timber-legality-assurance-system
http://www.euflegt.efi.int/joint-implementation-committees1
http://www.euflegt.efi.int/trade-in-flegt-licensed-products
http://www.euflegt.efi.int/legislative-and-institutional-clarity


กระบวนการ VPA 
สามารถเพิ่มขีดความสามารถของสถาบันและปจเจกบุคคลในกลุมผูมีสวนไดเสียในการทาํเร่ืองตอไปนี้รว
มกัน: 

• ควบคุม และตรวจพิสูจนการปฏิบัตติามกฎหมาย 

• บังคับใชกฎหมาย 

• จัดระเบยีบตวัเองและเขามีสวนรวม 

• ปฏิบัตติามขอกาํหนดและปรับบทบาทของธุรกิจตางๆ  

• เขามีสวนรวมในการผลักดนั 

• ดําเนนิการสังเกตโดยอิสระ 

• ติดตามผลกระทบ 

• ประสานงานกับภาครัฐบาล 

ยกตัวอยางเชน ในระหวางกระบวนการ VPA 
โปรแกรมใหการสนับสนุนดานการเงินภายในประเทศหรือระหวางประเทศอาจใหการสนับสนุนการฝกอ
บรมที่จะเพิ่มความเขมแข็งใหแกขีดความสามารถ 
ของผูมีสวนไดเสียในการทําความเขาใจและเขารวมในการเจรจา VPA ทั้งนี้ VPA 
สวนใหญยังไดมีการกาํหนดถึงความตองการในการสรางขีดความสามารถเพิ่มเติมไวใน 
ภาคผนวกเร่ืองมาตรการประกอบอีกดวย 

โปรดอานเพิ่มเติมในหัวขอ VPA 
สามารถเสริมสรางขีดความสามารถไดอยางไรและการสนับสนนุผูมีสวนไดเสียในกระบวนการ VPA   

มาตรการตลาดการคาภายในประเทศ 

ในประเทศเขตรอนหลายประเทศ 
ตลาดคาไมภายในประเทศเปนตลาดแบบไมเปนทางการและไมมีการกํากับดแูล 
ในขณะทีต่ลาดเหลานีเ้ปนแหลงเล้ียงชีวิตของผูคนจํานวนมาก แตมักมีลักษณะผิดกฎหมาย 
โดยการผิดกฎหมายนี้อาจเนื่องมาจากการออกกฎหมายที่ไมดี การควบคุมที่ไมมีประสิทธิภาพ 
ขีดความสามารถที่จํากัด หรือการทําผดิกฎหมายโดยตั้งใจ 
นี่หมายความวาตลาดคาไมภายในประเทศมักจะไมกอใหเกิดรายไดแกรัฐ ในหลายๆ ประเทศ 
ตลาดในประเทศแบบไมเปนทางการนี้เติบโตจนมีขนาดใหญกวาตลาดคาไมภาคอุตสาหกรรมเพื่อสงออก
เสียอีก บางประเทศไดเลือก VPA เปนเคร่ืองมือในการจัดการความทาทายตางๆ 
ที่เกิดจากการคาไมและผลิตภัณฑไมภายในประเทศที่ไมมีการกาํกับดูแลนี ้ในกรณีเหลานี้ VPA 
อาจนําไปสูการเปล่ียนแปลงในนโยบายหรือกฎหมาย 
หรือการเปล่ียนแปลงในโครงสรางและองคกรของตลาดภายในประเทศ อยางไรกต็าม 
การจัดการปญหาเร่ืองตลาดภายในนั้นไมสามารถทําไดตรงๆ เนื่องจากมีผูมีสวนไดเสียกระจายอยูทั่วไป 
ไมมีการจัดระเบียบ และยากที่จะนาํเขามามีสวนรวม 
โดยเฉพาะอยางย่ิงหากพวกเขากําลังทาํผิดกฎหมายอยู 

โปรดอานเพิ่มเติมใน แกะกลอง VPA หัวขอ มาตรการตลาดภายในประเทศใน VPA  

ความโปรงใส 

http://www.euflegt.efi.int/accompanying-measures
http://www.euflegt.efi.int/capacity
http://www.euflegt.efi.int/capacity
http://www.euflegt.efi.int/domestic-market-measures


ความโปรงใสชวยใหประชาชนสามารถทาํใหรัฐบาล บริษัท และชุมชนมีพันธะความรับผิดชอบ 
ในการจัดการและใชประโยชนทรัพยากรปาไม ในประเทศสงออกไมหลายๆ ประเทศ ปญหาตางๆ เชน 
การสญูเสียรายไดจากภาษแีละคาเชาที ่การฉอราษฎรบังหลวง การทําไมที่ไมย่ังยืนหรือไมถูกกฎหมาย 
และผลกระทบในดานลบตอชุมชนที่พึ่งพาปาไมยังคงมีอยูก็เนื่องมาจากการขาดความโปรงใส ดังนั้น VPA 
จึงมีองคประกอบตางๆ ที่มีจุดประสงคในการปรับปรุงใหเกิดความโปรงใสย่ิงขึ้น เชน: 

• การมีสวนรวมของผูมีสวนไดเสียในวงกวาง 

• การตรวจสอบทีเ่ปนอิสระของระบบการประกนัความถูกตองตามกฎหมายของไม 

• บทบัญญัติสาํหรับการตรวจติดตามปาไมโดยอิสระ 

• การเปดเผยขอมูลออกสูสาธารณะตามที่ไดระบุไวในเนื้อหาหลักของ VPA 
หรือภาคผนวกเร่ืองขอมูลสาธารณะ 

• การเปดเผยขอมูลสูสาธารณะหวางกระบวนการ VPA เชน ผานการทาํเอกสารสรุป การแถลงขาว 
เว็บไซต หรือการประชุมสาธารณะ 

• การจัดพิมพรายงานประจําปโดยคณะกรรมการดาํเนินงานรวม 

การดาํเนนิการเพื่อเพิ่มความโปรงใสตั้งแตเนิน่ๆ ระหวางการเจรจา VPA 
ไดชวยปรับปรุงใหการสานเสวนาระหวางกลุมผูมีสวนไดเสียเปนไปไดดีขึน้และไดปูทางในการปรับปรุงใ
หเกิดความโปรงใสเพิ่มอีกในระหวางระยะการนาํไปปฏิบัติ ความสาํเร็จสูงสุดของ VPA 
ในการปรับปรุงดานความโปรงใสขึ้นอยูกับการนาํไปปฏบิัต ิ

โปรดอานหัวขอนี้เพิ่มเติมในหัวขอ VPA สามารถเพิ่มความโปรงใสไดอยางไร  

การสือ่สาร 

การสือ่สารในกระบวนการ VPA มีอยูดวยกันหลายรูปแบบ 
นอกเหนอืจากความมุงม่ันของรัฐบาลของประเทศหุนสวนในการเปดเผยขอมูลสูสาธารณะเพือ่ทาํใหเกิดค
วามโปรงใสมากขึน้ VPA บางฉบับไดรวมเอาแผนสาํหรับกลยุทธการสื่อสารเพื่อใหขอมูลเกีย่วกบั VPA 
ผลลัพธและผลกระทบของ VPA แกผูมีสวนไดเสียและสาธารณชนไดรับทราบ 
การสือ่สารอาจรวมถึงการเขาหาชุมชนที่พึ่งพาปาไม 
ธุรกิจระดับชาตทิี่เกี่ยวของกบัการคาไมและผูซือ้ไมชาวยุโรป 
การสือ่สารดังกลาวนี้ชวยใหสามารถรักษาการมีสวนรวมและความมุงม่ันของผูมีสวนไดเสียระหวางระยะ
การนาํไปปฏิบัตแิละหลังจากนั้น 

โปรดอานเพิ่มเติมในแกะกลอง VPA หัวขอ การสื่อสารในกระบวนการ VPA  

การตรวจตดิตาม VPA 

คณะกรรมการดาํเนินงานรวมดูแลเพื่อใหเกิดความม่ันใจวาฝายตางๆ นํา VPA ไปปฏิบัต ิ
นอกจากนี้คณะกรรมการยังมีความรับผิดชอบในการตรวจติดตามผลกระทบของ VPA ในดานเศรษฐกิจ 
สังคม และสิ่งแวดลอม และจัดการกับขอรองเรียนใดๆ หรือการฝาฝนไมปฏิบัตติาม VPA 
คณะกรรมการจะรับและตรวจสอบรายงานตางๆ 
จากผูตรวจสอบอิสระที่ตรวจสอบระบบการประกนัความถกูตองตามกฎหมายของไม 
และผูสังเกตการณอิสระ (หากมี) นอกจากนี้ EU 
ยังแตงตั้งผูตรวจติดตามตลาดที่เปนอิสระเพื่อประเมินผลกระทบของการคาไมที่มีใบรับรอง FLEGT 
ในตลาดคาไม 

http://www.euflegt.efi.int/joint-implementation-committees1
http://www.euflegt.efi.int/transparency
http://www.euflegt.efi.int/communication-in-vpa-processes


โปรดอานเพิ่มเติมในแกะกลอง VPA หัวขอ การตรวจติดตาม VPA  

การปฏริปูและผลกระทบในวงกวาง 

VPA 
อาจสงผลกระทบหรือกระตุนใหเกิดการปฏรูิปดานธรรมาภิบาลในวงที่กวางขึ้นกวาที่กําหนดไวในเนื้อหา
ของขอตกลงและในภาคผนวกตางๆ ได ยกตัวอยางเชน VPA 
อาจนําไปสูการดาํเนินการทีล่ดความยากจนหรือการฉอราษฎรบังหลวง 
หรือการปฏิรูปทีด่ินและการเปล่ียนแปลงอ่ืนๆ VPA ยังอาจชวยเสริมโครงการริเร่ิมอ่ืนๆ เชน เรดดพลัส 
(REDD+) และการปฏิรูปเชิงสถาบันในภาคปาไม หรือกระตุนใหเกดิการดําเนินการในภาคอ่ืนๆ เชน 
เหมืองแรหรือเกษตรกรรม 

 

หวัขอทีเ่กีย่วของในแกะกลอง VPA 

VPA จะชวยเพิ่มการมีสวนรวมไดอยางไร 

ระบบการประกันความถกูตองตามกฎหมายของไม 

การคาขายผลิตภัณฑที่มีใบรับรอง FLEGT 

VPA เพิ่มความชัดเจนดานกฎหมายและสถาบันไดอยางไร 

VPA เสริมสรางขีดความสามารถไดอยางไร 

การสือ่สารในกระบวนการ VPA 

มาตรการตลาดภายในประเทศของ VPA 

VPA สามารถเพิ่มความโปรงใสไดอยางไร 

การตรวจติดตาม VPA 
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การตดัสนิใจแบบมสีวนรวม 

ระดับของการเขามีสวนรวมของผูมีสวนไดเสียและอิทธพิลที่ผูมีสวนไดเสียมีตอกระบวนการของขอตกลง
การเปนหุนสวนดวยความสมัครใจ (VPA) นั้นนับวาไมเคยมีมากอน กระบวนการ VPA 
สนับสนนุใหเกิดการเขามีสวนรวม ทั้งในสวนของกระบวนการเองและผลของพันธสญัญาทีฝ่ายตางๆ 
ใหไวในเนื้อหาของ VPA และภาคผนวกตางๆ 

VPA 
เปนขอตกลงการคาแรกที่ไดรับการพัฒนาผานกระบวนทีมี่การรวมผูมีสวนไดเสียหลายฝายที่มีอิทธิพลตอ
การตัดสินใจในภาคปาไม 

การมีสวนรวมไมเพียงแตเปนแนวทางใหผูมีสวนไดเสียไดควบคุมกระบวนการตดัสนิใจที่จะสงผลกระทบ
ถึงพวกเขาการมีสวนรวมยังทําใหเกิดประโยชนตอกระบวนการ 
แตยังทําใหเกิดประโยชนตอกระบวนการตัดสินใจอีกดวย 
การตัดสินใจที่ไดจากกระบวนการมีสวนรวมนั้นนาที่จะใชไดในทางปฏิบตัิ มีความยุติธรรม เช่ือถือได 
และมีประสิทธิภาพ และสะทอนถึงฉันทามติโดยกวางในหมูผูมีสวนไดเสยี 

หากปราศจากกระบวนการทีน่ําผูมีสวนไดเสยีหลายฝายมาพูดคุยกันแลว VPA จะขาดซึ่งความนาเช่ือถือ 
ดวยเหตุผลนี้ทาํใหสหภาพยุโรปคาดหวังถึงการมีสวนรวมของผูมีสวนไดเสียในวงกวางทั้งในระยะการเจ
รจาและระยะการนาํไปปฏิบตัิของกระบวนการ VPA 

หากตองการอานเพิ่มเติมเกีย่วกับวิถทีางตางๆ ที่กระบวนการ VPA 
สนับสนนุใหเกิดการมีสวนรวมและประโยชนที่ไดรับในหลายๆ ประเทศ โปรดดูหมวดแกะกลอง VPA 
ในสวน VPA สามารถเพิ่มการมีสวนรวมไดอยางไร 

  

มุมมอง: Saskia Ozinga เรือ่งการปรกึษาหารอืเรือ่ง VPA แบบเจาะลกึ 

"การปรึกษาหารือในระดับนีร้ะหวางรัฐบาล ภาคประชาสงัคม องคกรพัฒนาเอกชน (NGOs) 
และภาคเอกชน ไมเคยเกิดขึน้ในประเทศเหลานี้มากอน ที่จริงแลว 
ไมเคยเกิดขึ้นในที่ใดเลยแมแตในยุโรป"  

Saskia Ozinga, ผูประสานงานแคมเปญที่ NGO FERN, อดตีที่ปรึกษาดานปาไมอาวุโสที่ UK Department 
for International Development / ที่มา: Jeffree, M. 2014. FLEGT forest power to the people. Timber 
Trades Journal Online October 2014 48–49. 

 
 

หวัขอทีเ่กีย่วของกบัแกะกลอง VPA 

ผลลัพธจาก VPA 

หลักการของ VPA 

VPA สงเสริมการมีธรรมาภบิาลปาไมไดอยางไร 

VPA สามารถเพิ่มการมีสวนรวมไดอยางไร 

ลงิคภายนอก 

http://www.euflegt.efi.int/participatory-decision-making#_%28_How_a_11
http://www.euflegt.efi.int/vpa-outputs
http://www.euflegt.efi.int/vpa-principles
http://www.euflegt.efi.int/how-a-vpa-promotes-good-forest-governance
http://www.euflegt.efi.int/participation


Canby, K. 2013. Forest Law Enforcement Governance and Trade (FLEGT) Voluntary Partnership 
Agreements (VPAs) or How to do effective consultation for national policies. Forest Trends 
PowerPoint presentation. [ดาวนโหลดไฟล PDF]  

http://www.rightsandresources.org/documents/files/doc_6147.pdf


 

การปฏริปูกฎหมายอนัเปนผลมาจากกระบวนการ VPA 

ขอตกลงการเปนหุนสวนดวยความสมัครใจ (VPA) 
ทุกฉบบัที่ไดรับการเห็นชอบแลวจนถึงปจจุบันไดจากกระบวนการผูมีสวนไดเสียหลายฝายที่ไดระบถุึงจุด
ออนตางๆ ในกรอบของกฎหมายที่มีอยูในปจจุบนั จุดออนเหลานี้ไดแก 

• สิทธิในที่ดินและตนไมที่ไมชัดเจน 

• การไมสอดคลองกันหรือความออนแอในการบังคับใชกฎหมายตางๆ ที่มีอยู 

• กฎหมายทีแ่ยงกนั 

• ความรับผิดชอบเชิงสถาบันที่ซอนทับกนั 

• การไมมีกฎหมายที่จําเปนตอการออกใบรับรอง FLEGT ในทางปฏิบัต ิ

ดวยการเนนถึงจุดออนในกฎหมายเหลานี้ กระบวนการ VPA 
ชวยใหผูมีสวนไดเสียสามารถระบุไดถึงวิธกีารแกปญหา ผลก็คือ ประเทศหุนสวน VPA 
อาจทาํการปฏิรูปกฎหมายและนําเอากฎหมายใหมมาใชเพื่อจัดการกบัความทาทายตางๆ 
ที่พบในกระบวนการ VPA 

บางประเทศบรรยายถึงความตองการในการปฏิรูปกฎหมายในภาคผนวกของ VPA 
เร่ืองคํานิยามความถกูตองตามกฎหมายสวนในประเทศอ่ืนๆ ระบุไวใน ภาคผนวกของ VPA 
เร่ืองกําหนดเวลาการนาํไปปฏิบัต ิหรือในภาคผนวกเร่ืองมาตรการประกอบ 

จนถึงปจจุบัน ระดับของความพยายามในการปฏิรูปกฎหมายใน VPA ตางๆ 
แตกตางกันไปทั้งในเร่ืองจังหวะเวลาและเนื้อหา 
การปฏิรูประยะสัน้สวนใหญสนใจในเร่ืองความสามารถในการตรวจสอบยอนกลับไดและความสามารถใ
นการพิสูจนยืนยันของระบบการประกนัความถูก 
ตองตามกฎหมายของไมที่จําเปนกอนที่จะสามารถเร่ิมการออกใบรับรอง FLEGT ได การปฏิรูปตางๆ 
นาที่จะตองใชเวลาซึ่งรวมถงึในดานทีเ่กี่ยวของกบัสิทธใินการครอบครองไม ตลาดภายในประเทศ 
สิทธทิางจารีตประเพณ ีการแบงปนผลประโยชน และธรรมาภิบาล 

ตวัอยางของการปฏริปูกฎหมายในบรบิทของ VPA ไดแก 

• คาเมรนู 
ไดพัฒนาและลงนามในกฎหมายใหมที่จะใชในการพสิจูนยืนยันความถกูตองตามกฎหมาย 
การออกใบรับรอง FLEGT และการไมปฏิบัตติามขอกาํหนด การปฏิรูปกฎหมายปาไมป 1994 
ยังอยูระหวางดําเนินการ 

• ในสาธารณรฐัแอฟรกิากลาง กระบวนการ VPA 
ระบุถึงกฎหมายสิ่งแวดลอมที่ตองออกใหเสร็จสมบูรณกอนการออกใบรับรอง FLEGT จะเร่ิมขึ้น 
VPA แถลงวาการปฏิรูปกฎหมายเพิ่มเติมเพื่อรวมเอาผูผลิตซึ่งเปนชางฝมือและปาชุมชนเขาไวใน 
VPA จะเกิดขึ้นในอนาคต 

• VPA ของกานา แยกการปฏิรูปตางๆ ทีต่องดาํเนินการกอนการออกใบรับรอง FLEGT 
จากการปฏิรูปที่จะดําเนินการในภายหลังแตอยูภายในกรอบเวลาที่กาํหนด 
การปฏรูิปที่จะดําเนินการในภายหลังจะเปนเร่ืองของประเด็นปญหาตางๆ 
ของธรรมาภิบาลและการแบงปนผลประโยชน ผลที่ไดจาก VPA 

http://www.euflegt.efi.int/legality-definition
http://www.euflegt.efi.int/legality-definition
http://www.euflegt.efi.int/implementation-schedule
http://www.euflegt.efi.int/implementation-schedule
http://www.euflegt.efi.int/accompanying-measures


คือรัฐบาลและเวทีการเสวนาที่เกิดจากการรวมตวัขององคกรที่ไมใชองคกรรัฐไดพัฒนาและตกล
งยินยอมในนโยบายตางๆ 
ที่จะใชจัดการกับปญหาการตัดไมโดยผิดกฎหมายในตลาดภายในประเทศ 

• ในอนิโดนเีซยี การปฏิรูปกฎหมายดําเนินการขนานไปกบักระบวนการ VPA ผลของการปฏิรูป คือ 
จะมีการแกไขปรับปรุงภาคผนวกในเร่ืองคํานยิามความถกูตองตามกฎหมายและอ่ืนๆ 

• การปฏิรูปของไลบเีรยี จะทาํใหเกิดระเบียบขอบังคบัใหมๆ เพื่อจัดการกับการตดัไมในหลุม 
การตัดไมดวยเล่ือยโซ ไมซงุที่ถูกทิ้ง การขนสง ไมที่นาํเขาและถูกยึดไว 
การเขาถึงและใชงานทรัพยากรในพืน้ที่สัมปทานโดยบคุคลที่สาม 

• ในสาธารณรฐัคองโก การปฏิรูปที่เกิดจาก VPA 
ไดแกการแกไขประมวลกฎหมายปาไมและการรับเอากฎหมายชนพื้นเมืองมาใช 
การปฏิรูปกฎหมายอ่ืนๆ ยังอยูระหวางดําเนินการ 

 
การมีสวนรวมของผูมีสวนไดเสียทีด่ําเนินอยูอยางตอเนือ่งจนถึงปจจุบันในกระบวนการปฏรูิปกฎหมายมีค
วามสาํคัญและสะทอนถึงกระบวนการเจรจา 
ประสบการณที่ผานมาแสดงใหเห็นวาเพื่อใหการปฏรูิปมีประสทิธิภาพ หนวยงานสาธารณะตางๆ 
ตองกระจายขอมูลในเร่ืองเคร่ืองมือทางกฎหมายละกระบวนการสาํหรับการปฏิรูปกฎหมาย 
และใหเวลาทีเ่พียงพอแกผูมีสวนไดเสียในการเขามีสวนรวม 

หวัขอทีเ่กีย่วของกบัแกะกลอง VPA 

ผลลัพธจาก VPA 

VPA สงเสริมการมีธรรมาภบิาลปาไมไดอยางไร 

VPA เพิ่มความชัดเจนของกฎหมายและองคกรไดอยางไร 

VPA สามารถเพิ่มการมีสวนรวมไดอยางไร 

ลงิคภายนอก 

Bollen, A. and Ozinga, S. 2013. Improving Forest Governance. A Comparison of FLEGT VPAs and Their 
Impact. FERN. 50pp. [ดาวนโหลดไฟล PDF] 

Faure, N. and Lesniewska, F. 2012. Implementing VPAs: Outlining Approaches for Civil Society's 
Participation in VPA-related Law Reforms. Ghana Regional Workshop: Experiences from the 
FLEGT/VPA process in West and Central African countries. ClientEarth. [ดาวนโหลดไฟล PDF]  

http://www.euflegt.efi.int/participation
http://www.euflegt.efi.int/vpa-outputs
http://www.euflegt.efi.int/how-a-vpa-promotes-good-forest-governance
http://www.euflegt.efi.int/legislative-and-institutional-clarity
http://www.euflegt.efi.int/participation
http://www.fern.org/sites/fern.org/files/VPAComparison_internet_0.pdf
http://www.clientearth.org/reports/implementing-vpas-outlining-approaches-for-civil-society.pdf


 

ระบบการประกนัความถกูตองตามกฎหมายของไม 

หัวใจของขอตกลงการเปนหุนสวนดวยความสมัครใจ (VPA) คือ 
‘ระบบการประกันความถกูตองตามกฎหมายของไม' 
ซึ่งจะทาํการตรวจสอบยืนยันวาผลิตภัณฑไมถูกตองตามกฎหมายตางๆ ของประเทศหรือไม 
เม่ือไดรับการยืนยันวาถูกตองตามกฎหมายแลว ประเทศหุนสวนสามารถออกใบรับรอง FLEGT 
ใหเแกผลิตภณัฑไมที่มีปลายทางทีต่ลาดสหภาพยุโรป เม่ือประเทศหุนสวน VPA เร่ิมการออกใบรับรอง 
FLEGT สหภาพยุโรปจะยอมรับเฉพาะผลิตภณัฑไมที่ไดใบรับรอง FLEGT จากประเทศดังกลาวเทานัน้ 

บางประเทศปฏิบัตติามชอกําหนดของตางๆ ของ VPA ดวยการปรับระบบที่มีอยูเดิม ยกตัวอยางเชน 
ในประเทศอินโดนเีซีย มีการใชระบบการประกนัความถกูตองตามกฎหมายที่เรียกวา SVLK 
มากอนเร่ิมการเจรจา VPA นบัจากนัน้เปนตนมา อินโดนีเซียไดทาํการปรับปรุง SVLK ผานกระบวนการ 
VPA 

ประเทศอ่ืนๆ ไดนําเอาแผนการออกใบรับรองภาคเอกชนที่มีอยูซึ่งใชโดยบริษัทแหงชาตติางๆ 
เขามารวมไวในระบบการประกันความถูกตองตามกฎหมายของไมของ VPA ประเทศนั้นๆ 
เพื่อลดภาระของการปฏิบตัิตามของภาคเอกชน 

บางประเทศจําเปนตองพัฒนาองคระกอบใหมของระบบการประกันความถูกตองตามกฎหมายขึ้นมาเพื่อใ
หม่ันใจไดวามีความแข็งแกรงพอที่จะทําตามความ ตองการทีเ่ขมงวดของ VPA 
องคประกอบหลักหาประการที่ระบบการประกันความถูกตองตามกฎหมายของไมสําหรับทุก VPA มีรวมกัน 
ไดแก 

• คํานิยามความถูกตองตามกฎหมาย 

• การควบคุมหวงโซอุปทาน 

• การตรวจพสิูจนการปฏิบัตติามขอกาํหนด 

• การออกใบรับรอง FLEGT 

• การตรวจสอบทีเ่ปนอิสระ 

องคประกอบตางๆ จะแสดงไวขางลาง และแตละองคประกอบจะอธิบายไวในหมวดของแกะกลอง VPA 
ทั้งนี้รายละเอียดของแตละองคประกอบจะแตกตางกนัไปตามแตละประเทศและจะบรรยายไวในภาคผนว
กของ VPA 

http://www.euflegt.efi.int/flegt-licensing
http://www.euflegt.efi.int/legality-definition1
http://www.euflegt.efi.int/supply-chain-control
http://www.euflegt.efi.int/verification-of-compliance
http://www.euflegt.efi.int/flegt-licensing
http://www.euflegt.efi.int/independent-audit


 

รปูที ่7 องคประกอบของระบบการประกนัความถกูตองตามกฎหมายของไม 

 

หวัขอทีเ่กีย่วของกบัแกะกลอง VPA 

ภาคผนวกของ VPA เร่ืองระบบการประกันความถูกตองตามกฎหมาย 

คํานิยามความถูกตองตามกฎหมาย 

การควบคุมหวงโซอุปทาน 

การตรวจพสิูจนการปฏิบัตติามขอกาํหนด 

การตรวจสอบทีเ่ปนอิสระ 

การออกใบรับรอง FLEGT 

ลงิคภายนอก 

EU. 2007. FLEGT Briefing Note 03: A timber legality assurance system. European Union. 
[ดาวนโหลดไฟล PDF] 
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นยิามความถกูตองตามกฎหมาย   

นิยามความถูกตองตามกฎหมายในขอตกลงการเปนหุนสวนดวยความสมัครใจแตละฉบับจะแสดงอยางชั
ดเจนถึงประเด็นตางๆของกฎหมายของประเทศหุนสวนซึ่งระบบการประกันความถูกตองตามกฎหมายขอ
งไมจะทําการตรวจพสิูจนอยางเปนระบบวามีการปฏิบัตติามหรือไม เจตนารมณของ VPA 
นั้นไมใชเพื่อดําเนินการซ้ํารอยกฎหมายทั้งหมดของประเทศ 
แตมุงเนนไปที่กลุมขอกาํหนดทางกฎหมายทีผู่มีสวนไดเสียของประเทศนั้นเห็นวามีความสาํคัญมากที่สดุ 

นิยามความถูกตองตามกฎหมายจะทาํใหเกดิความชัดเจน 
ซึ่งจะทาํใหการระบุวาไมใดถูกกฎหมายหรือไมมีความชัดเจนขึน้ 
นิยามความถูกตองตามกฎหมายจะมีประโยชนเปนพเิศษในกรณทีี่ประเทศนั้นมีกฎหมายจํานวนมากที่เกี่ย
วของกบัภาคปาไม 
เม่ือการบังคับใชกฎหมายเปนเร่ืองทาทายหรือเม่ือมีความไมสอดคลองกันระหวางกฎหมายฉบับตางๆ 

ไมและผลิตภณัฑไมที่ปฏิบัตติามกฎหมายที่อางถึงในนิยามความถูกตองตามกฎหมายจะถือวาถูกกฎหมา
ยภายใต  VPA ไมและผลิตภัณฑไมที่ไดรับการพิจารณาแลววาถกูกฎหมายจะมีสทิธิไ์ดรับใบรับรอง 
FLEGT 
ดังนั้นนิยามความถกูตองตามกฎหมายจึงเปนหัวใจของระบบการประกนัความถกูตองตามกฎหมายของไ
ม แงมุมดานเทคนิคอ่ืนๆ 
ของระบบการประกันความถกูตองตามกฎหมายของไมจะไดมาจากนิยามความถูกตองตามกฎหมาย 

ขอบเขตของนยิามความถกูตองตามกฎหมาย 

นิยามความถูกตองตามกฎหมายควรรวมกฎหมายที่เกี่ยวของกับหวงโซอุปทานทั้งหมด 
จากการจัดสรรสิทธิการทาํไมผานการแปรรูปและการขนสงไปจนถึงการสงออกและการแบงปนผลประโย
ชน 

นอกจากนี้ 
นิยามความถูกตองตามกฎหมายควรสะทอนถึงขอหวงใยของผูมีสวนไดเสียของประเทศและองคประกอบ
ตางๆ ของกรอบกฎหมายของประเทศที่ผูมีสวนไดเสียตองการจะใหรวมเขาไวดวย 

ดังนั้นขอบเขตของนิยามความถูกตองตามกฎหมายจึงครอบคลุมมากกวาเพียงกฎหมายปาไม 
แตอาจรวมถึงบางสวนของกฎหมายที่เกี่ยวกับภาษ ีการคา การจางงาน ประกนัสังคม 
การอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพ เสรีภาพในเร่ืองขอมูลขาวสาร และกฎหมายจารีตประเพณ ี

สหภาพยุโรปวางตวัเปนกลางในเร่ืองเนื้อหาของนิยามความถกูตองตามกฎหมาย 
แตคาดหวังวาประเทศหุนสวนจะตกีรอบนยิามทีค่รอบคลุมเสาหลักสามประการของการพัฒนาที่ย่ังยืน 
ซึ่งไดแก เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม 

เพื่อใหนิยามความถูกตองตามกฎหมายเช่ือถือได 
นิยามความถูกตองตามกฎหมายตองไดรับการสนับสนุนจากผูมีสวนไดเสียทั้งหมด 
ดังนั้นสหภาพยุโรปจึงสนับสนุนใหผูมีสวนไดเสียของประเทศบรรลุฉันทามติในเร่ืองนิยามความถูกตองต
ามกฎหมายผานกระบวนการมีสวนรวมทีน่ําเอาทุกกลุมมาพูดคุยกัน 
การสานเสวนาอยางรอบดานของผูมีสวนไดเสยีพหุภาคใีนเร่ืองนิยามความถกูตองตามกฎหมายอาจระบุ
ถึงการปฏิรูปตางๆ ที่จําเปนดวยการเผยใหเห็นถึงชองวาง ความไมสอดคลองกัน 
หรือการซอนทับกนัของกฎหมาย 

http://www.euflegt.efi.int/flegt-licensing
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แนวทางในการนยิามความถกูตองตามกฎหมาย 

ประเทศหุนสวนแตละประเทศจะใชแนวทางของตนในการเลือกวิธกีารพจิารณาและกําหนดนิยามความถู
กตองตามกฎหมาย ในกระบวนการ VPA สวนใหญ แนวทางที่ประเทศหุนสวนใชจะมีขั้นตอนตางๆ 
ดังแสดงไวในรูปที่ 8 กระบวนการตางๆ ไมไดมีเพียงทิศทางเดียว เนื่องจากมีผูมีสวนไดเสียที่หลากหลาย 

รปูที ่8 
ตวัอยางของกระบวนการทีผู่มสีวนไดเสยีของประเทศสามารถตกลงกนัในการนยิามความถกูตองตามกฎ
หมาย 

ในกระบวนการ VPA สวนใหญ 
ขั้นตอนแรกในการกาํหนดนิยามความถูกตองตามกฎหมายคือกระบวนการปรึกษาหารือของผูมีสวนไดเสี
ยหลายกลุม 
ในขั้นตอนนี้กลุมผูมีสวนไดเสียแตละกลุมอาจพูดคยุกันภายในกลุมเพื่อใหไดจุดยืนรวมกันในเร่ืองลําดับ
ความสาํคัญของการกาํหนดนิยามความถูกตองตาม กฎหมาย 

กลุมผูมีสวนไดเสียแตละกลุมมีการรับรูตอกฎหมายทีแ่ตกตางกัน สําหรับภาครัฐบาลแลว 
ความสนใจจะอยูที่การใชและบังคับใชกฎหมาย สําหรับบริษัทแลว 
ความทาทายจะอยูทีก่ารปฏิบัติตามกฎหมาย 
สําหรับชุมชนจะสนใจในเร่ืองการพึ่งพากฎหมายเพื่อรักษาสิทธิ์ 
กระบวนการผูมีสวนไดเสียพหุภาคีควรทาํใหไดนิยามความถูกตองตามกฎหมายที่ตอบสนองความตองกา
รของแตละกลุม ไดรับการสนับสนุนจากแตละกลุม 
และดังนัน้จึงทําใหเกิดนิยามที่สมจริงและนําไปใชปฏิบัตไิดจริง 

ผูมีสวนไดเสียวเิคราะหหมวดตางๆ ที่เกี่ยวของของกฎหมายที่มีอยู เพื่อตัดสินใจวาขอกฎหมายใดบางที่ 
VPA ควรกาํหนดใหตองปฏบิัติตาม การตดัสินใจวาจะใชขอกฎหมายใดบางเปนงานที่หนัก  
ยกตัวอยางเชน ในประเทศอินโดนีเซียมีกฎหมายระดบัชาติหรือกฎหมายทองถิ่นมากกวา 900 
ฉบับทีเ่กี่ยวของกบัภาคปาไมไมทางใดก็ทางหนึ่ง 

นิยามความถูกตองตามกฎหมายไมจําเปนตองรวมกฎหมายที่เกี่ยวของทั้งหมดแตจะตองระบถุึงขอกฎหมา
ยที่ตอบสนองความตองการของผูมีสวนไดเสียและจะสามารถตรวจพิสูจนไดจริงวามีการปฏิบัตติามหรือไ
ม ผูมีสวนไดเสียอาจระบถุึงชองวางหรือความไมสอดคลองกันของกฎหมายตางๆ 
ที่บงช้ีถึงความจําเปนที่ตองทําการปฏิรูป 

ทีมเจรจาระดับชาติรางนิยามความถกูตองตามกฎหมายโดยอิงตามขอมูลจากกระบวนการปรึกษาหารือข
องผูมีสวนไดเสียหลายฝาย 
แตละประเทศจะมีแนวทางในการรางนิยามความถูกตองตามกฎหมายทีแ่ตกตางกัน 
ทีมเจรจาบางทีมจะรางนิยามเอง ทีมอ่ืนๆ 
จะสรางคณะทาํงานของผูมีสวนไดเสียพหุภาคเีพื่อจัดทาํรางนิยาม ในบางประเทศ 
กลุมผูมีสวนไดเสียหลายฝายจะแตงตั้งผูเช่ียวชาญภายในประเทศเพื่อรางนิยามความถูกตองตามกฎหมา
ย 

นยิามความถกูตองตามกฎหมายอาจครอบคลมุถงึแงมมุตางๆ ตอไปนีข้องการผลติไม 

การจัดสรรกรรมสทิธิในปาไม 

การจัดสรรสิทธิการเก็บเกี่ยวตัดไม 

ขอกาํหนดในการขนสงไม 

ขอกาํหนดดานแรงงาน 



การจัดการปาไม 

การเคารพสิทธิในการครอบครอง/สทิธิการใชประโยชน 

สัญญาประชาคมกับชุมชน 

การแปรรูปไม 

การปกปองสิ่งแวดลอม 

สุขภาพและความปลอดภัยของคนงาน 

ภาระผูกพนัทางสังคมของบริษัท 

ขั้นตอนการนาํเขา 

ภาษแีละคาธรรมเนียม 

การคาและการสงออก 
 

  

บางประเทศทาํการปรับปรุงนิยามความถูกตองตามกฎหมายโดยใชวธิีการทดสอบภาคสนาม 
การทดสอบภาคสนามจะใหโอกาสในการระบุชองวางและปญหาตางๆ 
ของขอกฎหมายและวิธกีารที่จะตรวจพสิูจนวามีการปฏิบัติตามหรือไม 

นิยามความถูกตองตามกฎหมายทายที่สุดจะอยูในรูปตารางที่เรียกวา ตารางความถกูตองตามกฎหมาย 
(legality grid หรือ legality matrix) ตารางนี้จะแสดงตัวช้ีวดัถึงความถูกตองตามกฎหมาย 
ซึ่งจะระบุตามขอกําหนดตางๆ 
ในกฎหมายและระบุถึงหลักฐานที่จําเปนเพื่อพิสูจนถึงการไดปฏิบัตติามขอกาํหนดเหลานั้น 
ตารางยังบรรยายถึงวธิีการตรวจพสิูจนวามีการปฏิบตัิตามหรือไม VPA 
บางฉบับมีนิยามความถกูตองตามกฎหมายทีแ่ตกตางกันตามแหลงที่มาของไม เชน จากสวนปา หรือ 
พื้นที่สัมปทานการทําไม 

หากตองการอานเพิ่มเติมวานิยามความถูกตองตามกฎหมายแตกตางกนัอยางไรในแตละ VPA 
โปรดอานเพิ่มเติมในแกะกลอง VPA หัวขอ ภาคผนวกของ VPA เร่ืองนิยามความถกูตองตามกฎหมาย 

หวัขอทีเ่กีย่วของในแกะกลอง VPA 

ระบบการประกันความถกูตองตามกฎหมายของไม 

การควบคุมหวงโซอุปทาน 

การตรวจพสิูจนการปฏิบัตติามขอกาํหนด 

การตรวจสอบทีเ่ปนอิสระ 

การออกใบรับรอง FLEGT 

ภาคผนวกของ VPA เร่ืองนิยามความถูกตองตามกฎหมาย 

ลงิคภายนอก 

EU. 2007. FLEGT Briefing Note 02: What is legal timber? European Union [ดาวนโหลดไฟล PDF]  
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การควบคมุหวงโซอปุทาน 

วัตถปุระสงคของการควบคุมหวงโซอุปทานคือการทาํใหม่ันใจวาผลิตภัณฑที่ยังไมผานการพิสูจนยืนยัน
และผลิตภณัฑที่นาจะผิดกฎหมายไมสามารถเขาสู หวงโซอุปทานได 
การควบคุมหวงโซอุปทานชวยใหประเทศและบริษัทตางๆ 
สามารถติดตามไมและผลิตภัณฑไมจากปาหรือจุดนําเขาไปสูจุดสงออก 
การติดตามหมายความวาธุรกิจตางๆ 
สามารถจัดการหวงโซอุปทานและหนวยงานผูมีอํานาจสามารถตรวจสอบยอนกลับผลิตภัณฑเพื่อตรวจส
อบวาถูกกฎหมายหรือไมได 

การควบคุมหวงโซอุปทานจะประกอบดวยชุดของกลไกและกระบวนการตางๆ 
ที่ใชยืนยันที่มาของไมและผลิตภัณฑไมทีแ่ตละจุดเช่ือมของหวงโซ 
ทอนซุงและไมแปรรูปจะควบคูไปพรอมกบัเอกสารที่จะระบุและยืนยันที่มา 

เอกสารตางๆ 
จะบันทกึขอมูลในแนวทางทีจ่ะชวยใหหนวยงานผูมีอํานาจสามารถตรวจสอบไดวาจํานวนและชนิดของผ
ลิตภัณฑที่แตละจุดของหวงโซอุปทานสอดคลอง กับจุดเช่ือมกอนหนาและจุดเช่ือมตอมาของหวงโซ 
การควบคุมหวงโซอุปทานยังกําหนดใหตองมีกระบวนการเพื่อปองกันการผสมกันระหวางไมที่ผานการพิ
สูจนยืนยันแลววาถูกตองตามกฎหมายและไมที่ไม ทราบแหลงที่มาหรือมาจากแหลงที่ไมไดรับอนุญาต 

ดานการควบคุมหวงโซอุปทานของระบบการประกันความถูกตองตามกฎหมายของไมตองมีความแข็งแก
รง เช่ือถือได และมีรากฐานที่ม่ันคงในระบบและกระบวนการตางๆ ที่มีอยูเดิม 
ซึ่งนี่ไมไดหมายความวาการควบคุมหวงโซอุปทานตองใชเทคโนโลยีระดบัสูง อยางไรก็ตาม 
การควบคุมหวงโซอุปทานควรมีความชัดเจนและสามารถตรวจสอบยืนยันไดและควรนําไปทดสอบกอนจึ
งจะถือวาเสร็จสมบูรณ 

นอกเหนอืจากการควบคุมอุปทานของไมจากประเทศหุนสวนแลว 
ระบบการประกันความถกูตองตามกฎหมายของไมตองสามารถติดตามไมประเภทอ่ืนๆ ไดดวย 

ไมทีน่าํเขามา ประเทศหุนสวนในขอตกลงการเปนหุนสวนดวยความสมัครใจ (VPA) 
จะนําเขาไมจากประเทศอ่ืนๆ แปรรูปไม แลวสงออกไมเหลานั้น 
ดังนั้นระบบการประกันความถูกตองตามกฎหมายของไมของประเทศหุนสวนใน VPA 
ตองสามารถพสิูจนยืนยันไดถึงความถูกตองตามกฎหมายของไมที่นําเขามาในประเทศ 
ระบบตองปองกันมิใหไมที่ผลิตขึ้นโดยผิดกฎหมายไดรับใบรับรอง FLEGT 
หากไมที่นาํเขามาจากประเทศหุนสวน VPA อ่ืน ก็นาจะเปนเร่ืองคอนขางตรงไปตรงมา 
แตหากไมที่นาํเขามาจากประเทศที่มิใชหุนสวน VPA ในกรณีนีป้ระเทศหุนสวน VPA จําเปนตอง 

• พัฒนาระบบเพื่อพิสูจนยืนยันความถูกตองตามกฎหมายของไมที่นําเขามา 

หรือ 

• แยกไมที่นาํเขาออกจากไมภายในประเทศเพื่อใหม่ันใจวาไมดังกลาวไมเขาสูหวงโซอุปทานสาํห
รับการสงออก 

ไมทีเ่ดนิทางผาน ไมที่เดินทางผานนับรวมผลิตภณัฑไมใดๆ ที่มีตนกาํเนิดนอกประเทศหุนสวน VPA 
ซึ่งเขามาในประเทศหุนสวน VPA 
ภายใตการควบคุมทางศุลกากรและออกนอกประเทศไปในลักษณะเดียวกัน 

http://www.euflegt.efi.int/flegt-licensing


ไมที่เดินทางผานจะคงขอมูลประเทศตนทางไว 
การควบคุมหวงโซอุปทานในระบบการประกันความถกูตองตามกฎหมายของไมตองสามารถที่จะระบ ุ
แยกออก และติดตามไมที่เดนิทางผานเพื่อมิใหเขาสูหวงโซอุปทานของประเทศหุนสวน VPA 
และไดรับใบรับรอง FLEGT จากประเทศหุนสวน VPA แทนที่จะเปนเชนนั้น 
ไมที่เดินทางผานจะตองมีเอกสารที่จะพิสูจนถึงประเทศตนทางติดไปดวยตลอดเวลา 

ยกตัวอยางเชน ในประเทศอินโดนีเซีย Principal Customs Areas (จุดศุลกากรหลัก) 
ที่ไดรับการประกาศจะกนัไมและผลิตภณัฑไมที่เดินทางผานออกอยางเครงครัด 
ดังนั้นไมที่เดินทางผานจะไมสามารถเขาจุดศุลกากรหลักซึ่งทาํใหไมสามารถเขาสูหวงโซอุปทานของไม
สําหรับการออกใบรับรอง FLEGT ได 

 

ตวัอยาง: ระบบตรวจสอบยอนกลบัไดของไมในไลบเีรยี 

ระบบหวงโซการคุมครองของไลบีเรีย ที่เรียกวา LiberFor 
กําหนดใหไมที่จะตัดและตัดแลวทกุตนตองมีบารโคดตลอดการเดินทางจากปาไปสูทาเรือ 
ซึ่งจะชวยใหเจาหนาที่สามารถติดตามไมกลับไปยังตนตอของไมที่ตัดได 
ระบบนียั้งยืนยันถึงสิทธทิางกฎหมายของผูตัดไมในการตัดไมและการชําระคาธรรมเนียมและภาษตีางๆ 
LiberFor จะตรวจตดิตามจํานวนและแผนที่ของตนไมในเขตสัมปทานปาไม ขอมูลเกีย่วกับตนไมที่ตดั 
และปริมาตรของไมที่ยังไมไดตัด นอกจากนี้ระบบยังตรวจติดตามเอกสารตางๆ เชน 
รายการสินคาขนสงและใบอนุญาตสงออก Legality Verification Department 
(กรมการตรวจสอบยืนยันความถูกตองตามกฎหมาย) ของไลบีเรียจะใช LiberFor 
เปนฐานในการพสิูจนยืนยันความถกูตองตามกฎหมายในดานอ่ืนๆ เชน 
การปฏบิัตติามกฎหมายและระเบียบขอบังคับดานสิ่งแวดลอมและสังคม 

แหลงที่มา: Carey, R. and Schrader, S. 2012. The LiberFor tracking system: state of implementation. 
PowerPoint presentation. [ดาวนโหลดไฟล PDF] 

 
 

หวัขอทีเ่กีย่วของกบัแกะกลอง VPA 

ระบบการประกันความถกูตองตามกฎหมายของไม  

คํานิยามความถูกตองตามกฎหมาย 

การตรวจพสิูจนการปฏิบัตติามขอกาํหนด 

การตรวจสอบทีเ่ปนอิสระ 

การออกใบรับรอง FLEGT 

ลงิคภายนอก 

EU. 2007. FLEGT Briefing Note 04: Control of the supply chain: Wood tracing systems and chain of 
custody. European Union. [ดาวนโหลดไฟล PDF]  
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การตรวจพสิจูนการปฏบิตัติามขอกาํหนด 

กอนที่หนวยงานผูมีอํานาจของประเทศหุนสวน VPA จะสามารถออกใบรับรอง FLEGT ได 
หนวยงานเหลานีต้องตรวจสอบใหแนใจวาผลิตภัณฑไมถูกกฎหมาย 
ซึ่งหมายถึงการตรวจสอบวาผูประกอบการ ซัพพลายเออร 
หรือบุคลอ่ืนใดที่อยูในเปาหมายของขอกาํหนดตามกฎหมายไดปฏิบตัิตามคํานิยามความถกูตองตามกฎห
มาย VPA ทุกขอ 
หนวยงานผูมีอํานาจยังตองทําใหม่ันใจวาการควบคุมหวงโซอุปทานทําใหม่ันใจไดวาผลิตภัณฑที่ไดรับใ
บรับรองมาจากแหลงที่ถกูกฎหมายเทานั้น 

VPA จะอธิบายถึงวธิีการทีป่ระเทศหุนสวนจะจัดการกับกรณีการไมปฏิบตัิตามตางๆ 
และการบังคบัใชมาตรการแกไขหรือปองกัน 

เพื่อใหสามารถไวใจและเช่ือถือได 
การตรวจพสิูจนตองการหลักฐานที่ชัดเจนไมมีขอกังขาวาผลิตภัณฑไมและกิจกรรมตางๆ 
ที่เกี่ยวของสอดคลองตามขอกําหนดตางๆ ที่ไดระบุไวใน คํานิยามความถกูตองตามกฎหมายของ VPA 

หลักฐานตางๆ มาจากการเกบ็รวบรวมจากการตรวจสอบทางกายภาพและเอกสารบันทึก 
รวมถึงสารสนเทศและ/หรือขอมูลที่เกบ็รวบรวมไวอยางเปนระบบและผานการตรวจสอบยืนยันที่ขัน้ตางๆ 
ในหวงโซอุปทาน 

กระบวนการสาํหรับการจัดทาํบันทกึเอกสารและจัดเก็บหลักฐานชวยใหหนวยงานผูมีอํานาจในการออกใ
บรับรองในประเทศหุนสวน VPA 
สามารถประเมินความถกูตองตามกฎหมายของสนิคาที่สงไดกอนที่จะออกใบรับรอง FLEGT 

องคกรทีท่ําหนาทีต่รวจสอบยืนยันความถกูตองตามกฎหมายอาจเปนหนวยงานรัฐบาล ผูเขารวมในตลาด 
องคกรภายนอก หรือกลุมเหลานี้รวมกนั 
บทบาทและความรับผิดชอบของทุกกลุมที่เกี่ยวของกับการตรวจสอบยืนยันควรมีการกําหนดไวอยางชัดเ
จนและจัดทําเปนเอกสาร เม่ือแผนการออกใบรับรอง FLEGT ใชงานจริง 
ผูตรวจสอบทีเ่ปนอิสระจะทาํการตรวจสอบและรายงานเร่ืองการนาํไปปฏิบตัิอยางสมํ่าเสมอ 
โดยจะกลาวถึงประสิทธิภาพและขอบกพรองทีเ่ปนไปไดของการตรวจสอบยืนยัน 

ในประเทศตางๆ ในทวีปแอฟริกาที่ไดลงนามใน VPA จนถึงปจจุบัน 
หนวยงานรัฐจะเปนผูทําหนาที่ในการตรวจสอบยืนยัน 
ในบางประเทศมีผูใหบริการที่จะชวยในภารกิจดังกลาว 

ในประเทศอินโดนเีซีย 
กระทรวงปาไมจะแตงตั้งบริษัทเอกชนอิสระที่เรียกกันวาหนวยงานตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน (CABs) 
เพื่อตรวจพิสูจนการปฏิบตัติามคํานิยามความถูกตองตามกฎหมายของภาคเอกชนและรัฐบาล CABs 
ยังไดรับการรับรองโดย National Accreditation Body (หนวยงานรับรองคณุภาพแหงชาต)ิ 
ของอินโดนเีซียและดําเนินงานภายใตกฎ ISO/IEC 17065 
การควบคุมดแูลงานดานการออกใบอนุญาตของระบบการประกันความถูกตองตามกฎหมายของไมในภา
พรวมยังคงเปนความรับผิดชอบของรัฐบาล 

หวัขอทีเ่กีย่วของกบัแกะกลอง VPA 

ระบบการประกันความถกูตองตามกฎหมายของไม 
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คํานิยามความถูกตองตามกฎหมาย 

การควบคุมหวงโซอุปทาน 

การตรวจสอบทีเ่ปนอิสระ 

การออกใบรับรอง FLEGT 

ภาคผนวกของ VPA เร่ืองเกณฑการประเมินระบบการประกันความถูกตองตามกฎหมาย 

ลงิคภายนอก 

EU. 2007. FLEGT Briefing Note 05: Legality assurance systems: requirements for verification. 
European Union. [ดาวนโหลดไฟล PDF] 
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การตรวจสอบทีเ่ปนอสิระ 

การตรวจสอบทีเ่ปนอิสระเปนองคประกอบบังคับของระบบการประกันความถูกตองตามกฎหมายของไมใ
นขอตกลงการเปนหุนสวนดวยความสมัครใจ (VPA) 
วัตถปุระสงคของการตรวจสอบที่เปนอิสระเพือ่ทบทวนและรายงานเกีย่วกบัระบบการประกนัความถูกตอง
ตามกฎหมายของไมและตรวจสอบวาองคประ กอบตางๆ ของระบบทาํงานไดดังเชนบรรยายไวใน VPA 
ดังนั้นการตรวจสอบที่เปนอิสระจึงมีสวนชวยให VPA มีความนาเช่ือถอื 
รายงานผูตรวจสอบอาจระบถุึงวิธีการตางๆ สาํหรับคณะกรรมการดําเนินงานรวมของ VPA 
ที่จะใชปรับปรุงระบบการประกันความถูกตองตามกฎหมายของไม 

รัฐบาลของประเทศหุนสวน VPA 
แตงตั้งผูตรวจสอบอิสระจากการปรึกษาหารือกับสหภาพยุโรปผานกระบวนการที่ไดบรรยายไวในภาคผ
นวกของ VPA 
เร่ืองการตรวจสอบที่เปนอิสระภาคผนวกนีท้ําใหเกิดความชัดเจนวาผูตรวจสอบจะตองเปนอิสระจากองคก
รและบคุคลทีเ่กี่ยวของกบัการบริหารจัดการระบบการประกันความถูกตองตามกฎหมายของไม VPA 
ทุกฉบบัที่ไดรับการลงนามจะตองมีการตรวจสอบโดยองคกรตรวจสอบอาชีพที่ทาํงานตามมาตรฐานนาน
าชาต ิ(ISO) 

ภาคผนวกของ VPA เร่ืองการตรวจสอบทีเ่ปนอิสระจะกาํหนดขอบเขตงานสําหรับผูตรวจสอบอิสระ 
รวมถึงเวลาและวิธกีารที่ผูตรวจสอบจะเขาทํางานและเขยีนรายงาน 

บทบาทของผูตรวจสอบ 

บทบาทของผูตรวจสอบในแตละประเทศจะแตกตางกัน โดยอาจรวมถึง 

• การประเมินทุกแงมุมของ 
ระบบการประกันความถกูตองตามกฎหมายของไมเพื่อตรวจสอบวาระบบนั้นทาํหนาทีต่ามที่ไดกํา
หนดไวใน VPA 

• ระบุถึงขอบกพรองในระบบการประกนัความถูกตองตามกฎหมายของไม 

• การประเมินประสทิธผิลของมาตรการแกไขตางๆ 

• การประเมินวาการจัดการขอมูลนั้นชวยในการตดัสินใจออกใบรับรอง FLEGT 
อยางถูกตองหรือไม 

• การประเมินขั้นตอนของ EU สําหรับการอนุญาตใหไมที่มีใบรับรองเขาสูตลาด EU 

• การประเมินวามีการปฏบิัตติามขั้นตอนการตรวจพสิูจนเพื่อใหม่ันใจถึงการปฏิบตัิตามขอกําหนด
ตางๆ ในคาํนิยามความถูกตองตามกฎหมาย 

• การประเมินประสทิธิภาพของหนวยงานดานการกํากับดแูลที่เกี่ยวของในกระบวนการตรวจพสิูจ
น 

• การประเมินวาการรายงานเร่ืองฝาฝนกฎหมายของหนวยงานผูมีอํานาจตรงประเด็นเพียงใด 

• การประเมินการทํางานของกลไกการจัดการขอรองเรียนที่ครอบคลุมถึงการรองทุกขของผูมีสวน
ไดเสียเกี่ยวกบัการนาํระบบการประกนัความถูกตองตามกฎหมายไปปฏิบัตแิละ/หรือกิจกรรมการ
ตรวจสอบทีเ่ปนอิสระตางๆ 

http://www.euflegt.efi.int/independent-auditing
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• การประเมินระบบการติดตามไมระหวางการขนสงที่ใชงานอยู 

• การตรวจสอบขามในประเทศหุนสวน VPA เกี่ยวกับใบรับรอง FLEGT ทีส่งมาที่ EU กบัขอมูลที่ EU 
มีอยูเกี่ยวกับใบรับรอง FLEGT ที่ไดรับ 

บทบาทสาํหรบัผูมสีวนไดเสยี 

ผูตรวจสอบอิสระจะหาขอมูลจากผูมีสวนไดเสยีภาคเอกชนและภาคประชาสังคมที่ไดรับผลกระทบจากระ
บบการประกันความถูกตองตามกฎหมายของไม VPA 
บางฉบับจะระบุอยางชัดเจนวาองคกรภาคประชาสังคมสามารถและควรที่จะใหขอมูลแกผูตรวจสอบอิสระ
ในเชิงรุก บาง VPA ยังไดสรางบทบาทใหกลุมประชาสังคมเปนผูสังเกตการณอิสระ โปรดดูกลอง 
‘การตรวจสอบทีเ่ปนอิสระเปรียบเทียบกับการสังเกตการณโดยอิสระ' 

การตรวจสอบทีเ่ปนอสิระเปรยีบเทยีบกบัการสงัเกตการณโดยอสิระ 

VPA บางฉบับยอมรับบทบาทของผูสังเกตการณอิสระเพิม่เติมจากการตรวจสอบที่เปนอิสระซึ่งบังคับไว 
สวนทีแ่ตกตางจากการเปนผูสังเกตการณที่เปนอิสระ คอืผูตรวจสอบอิสระ 
ไมตองตรวจติดตามอาชญากรรมที่เกี่ยวกบัปาไมหรือประเมินวาผูประกอบการปฏิบตัติามกฎหมายหรือไม 
แทนที่จะเปนเชนนั้น 
ผูตรวจสอบจะมุงเนนไปทีร่ะบบการประกันความถูกตองตามกฎหมายของไมทั้งหมดและความสามารถขอ
งระบบในการทาํหนาที่ สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกีย่วกบัการสังเกตการณที่เปนอิสระ 
โปรดดูที่หมวดแกะกลอง VPA หัวขอ การติดตามกระบวนการ VPA 

 

ความถีข่องการตรวจสอบและรายงาน 

EU และประเทศหุนสวน VPA ตกลงยินยอมในเร่ืองความถี่ของการตรวจสอบระหวางการเจรจา 
จนถึงปจจุบัน VPA 
สวนใหญระบุวาการตรวจสอบจะเกิดขึน้อยางนอยทกุหกเดือนเม่ือประเทศหุนสวนอยูระหวางการเตรียมอ
อกใบรับรอง FLEGT หลังจากที่การออกใบรับรอง FLEGT เร่ิมตนขึ้น การตรวจสอบจะดําเนนิการปละคร้ัง 
ผูตรวจสอบอาจทาํการสุมตรวจดวย 
นอกจากนี้ผูตรวจสอบจะสงรายงานตอคณะกรรมการดาํเนินงานรวมที่ EU และประเทศหุนสวน VPA 
จัดตั้งขึ้น สรุปของรายงานตางๆ จะเผยแพรสูสาธารณะ 

โปรดดูที่หมวดแกะกลอง VPA หัวขอ ภาคผนวกของ VPA เร่ืองการตรวจสอบที่เปนอิสระ 

หมายเหตเุรือ่งชือ่ 

บาง VPA จะเรียกการตรวจสอบที่เปนอิสระในช่ืออ่ืน กานาเรียกการตรวจสอบที่เปนอิสระวา 
‘independent monitoring (การตรวจติดตามทีเ่ปนอิสระ)' ในขณะทีอิ่นโดนเีซียจะเรียกวา ‘periodic 
evaluation (การประเมินตามคาบเวลา)' แตไมวาช่ือจะแตกตางกนัอยางไร แตหลักการตางๆ 
ยังคงเหมือนกัน 

หวัขอทีเ่กีย่วของกบัแกะกลอง VPA 

ระบบการประกันความถกูตองตามกฎหมายของไม 

คํานิยามความถูกตองตามกฎหมาย 

การควบคุมหวงโซอุปทาน 

http://www.euflegt.efi.int/vpa-monitoring
http://www.euflegt.efi.int/independent-auditing
http://www.euflegt.efi.int/timber-legality-assurance-system
http://www.euflegt.efi.int/legality-definition1
http://www.euflegt.efi.int/supply-chain-control


การตรวจพสิูจนการปฏิบัตติามขอกาํหนด 

การออกใบรับรอง FLEGT 

ภาคผนวกของ VPA เร่ืองการตรวจสอบทีเ่ปนอิสระ 
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การออกใบรบัรอง FLEGT 

ใบรับรอง FLEGT รับรองวาไมจากประเทศในขอตกลงการเปนหุนสวนดวยความสมัครใจ (VPA) 
ไดมีการเกบ็เกี่ยว แปรรูป และสงออกตามกฎหมายของประเทศนั้นๆ ใบรับรอง FLEGT 
ทําหนาทีเ่ปนขอกาํหนดในการควบคุมพรมแดนและไมมีจุดมุงหมายเพื่อใชเปนฉลากผลิตภัณฑ 

ภาคผนวกในแตละ VPA จะใหรูปแบบสาํหรับใบรับรอง FLEGT อิงตามแมแบบของสหภาพยุโรป 
รูปแบบที่ใชรวมกันจะชวยใหม่ันใจไดวาใบอนุญาตที่ออกโดยประเทศหุนสวน VPA 
แตละประเทศจะมีลักษณะคลายกันในขณะที่มีบทบัญญัติสําหรับขอมูลที่จําเพาะประเทศนั้นๆ 

ผูมีอํานาจออกใบอนญุาต FLEGT ในประเทศหุนสวน VPA จะออกใบรับรอง FLEGT 
สําหรับการสงมอบสินคาไมและผลิตภณัฑไมที่สงออกไปยังสหภาพยุโรป 
โดยที่ระบบตรวจพสิูจนมีหลักฐานวาสินคานั้นถูกตองตามกฎหมาย 

ผูมีอํานาจออกใบรับรองสามารถออกใบรับรอง FLEGT ไดสองแนวทาง ไดแก 

• ตามสนิคาทีส่ง ผูมีอํานาจออกใบอนุญาตจะออกใบอนุญาตใหกบัสินคาทีส่งมอบเปนรายสินคา 
หลังจากทีต่รวจสอบสนิคาไมวาเปนไปตามขอกําหนดของระบบการประกนัความถูกตองตามกฎ
หมายของไม 

• ตามผูประกอบการ หากผูมีอํานาจออกใบอนญุาตพึงพอใจวาผูประกอบการบางราย เชน 
ผูแปรรูปไม 
สามารถควบคุมความถูกตองตามกฎหมายของไมไดตามขอกําหนดของระบบการประกันความถู
กตองตามกฎหมายของไม ผูมีอํานาจออกใบอนุญาตจะออกใบอนุญาต FLEGT 
ใหกับสินคาทีส่งมอบทั้งหมดจากบริษัทนั้น 

ในทั้งสองแนวทาง การสงมอบสินคาไมและผลิตภณัฑไมแตละรายการจะมีใบรับรอง FLEGT 

เม่ือมีการใชงานระบบการออกใบรับรอง FLEGT หนวยงานตางๆ 
ที่มีหนาที่ในการควบคุมพรมแดนสหภาพยุโรป หรือ ‘หนวยงานผูมีอํานาจ' จะตรวจสอบผลิตภัณฑใดๆ 
ที่มาจากประเทศหุนสวน VPA ซึ่งแสดงรายการไวใน ภาคผนวกของ VPA 
เร่ืองขอบขายผลิตภัณฑผลิตภัณฑตางๆ ที่เดินทางไปพรอมกับใบรับรอง FLEGT 
จะไดรับอนุญาตใหเขาสูตลาดสหภาพยุโรป หากไมมีใบรับรอง FLEGT มาดวย 
หนวยงานผูมีอํานาจจะไมอนุญาตใหผลิตภณัฑเขาสูตลาด 
ดวยการทาํใหม่ันใจวาเฉพาะไมที่ถูกกฎหมายเทานั้นที่สามารถเขาสูตลาดสหภาพยุโรป 
การควบคุมของสหภาพยุโรปจะเสริมความเขมแข็งใหแกความพยายามของประเทศหุนสวน VPA 
เพื่อกาํจัดการตดัไมผิดกฎหมาย 

ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปแตละประเทศมีความรับผิดชอบในการกาํหนดกลไกในการปองกันการเขาสู
ประเทศของไมที่ไมมีใบรับรองจากประเทศหุน สวน VPA ภาคผนวกมาตรฐานของ VPA 
จะบรรยายถึงกระบวนการของสหภาพยุโรปในการตรวจพิสูจนใบรับรอง FLEGT 
ตามที่ไดกําหนดไวในกฎระเบียบ FLEGT ของสหภาพยุโรป ป 2005 
สินคาที่ขนสงโดยไมมีใบรับรองจะไดรับการปฏเิสธที่พรมแดนสหภาพยุโรป โปรดดทูี่หมวดแกะกลอง 
VPA หัวขอภาคผนวกเร่ืองขัน้ตอนการนาํเขาไมที่มีใบรับรอง FLEGT ของสหภาพยุโรป  

หวัขอทีเ่กีย่วของกบัแกะกลอง VPA 

ระบบการประกันความถกูตองตามกฎหมายของไม 

http://www.euflegt.efi.int/flegt-licences
http://www.euflegt.efi.int/product-scope
http://www.euflegt.efi.int/product-scope
http://www.euflegt.efi.int/eu-procedures-for-imports-of-flegt-licensed-timber
http://www.euflegt.efi.int/timber-legality-assurance-system


คํานิยามความถูกตองตามกฎหมาย 

การควบคุมหวงโซอุปทาน 

การตรวจพสิูจนการปฏิบัตติามขอกาํหนด 

การตรวจสอบทีเ่ปนอิสระ 

ภาคผนวกของ VPA เร่ืองขั้นตอนการนาํเขาผลิตภัณฑไมที่มีใบรับรอง FLEGT ของสหภาพยุโรป 
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การคาขายผลติภณัฑทีม่ใีบรบัรอง FLEGT 

ขอตกลงการเปนหุนสวนดวยความสมัครใจ (VPA) สงเสริมการคาไมและผลิตภัณฑไมที่ถูกกฎหมาย 
ในการสงเสริมการคาไมและผลิตภัณฑไมทีถู่กกฎหมาย ประเทศหุนสวน VPA 
ไดพัฒนาระบบเพื่อตรวจพิสจูนความถูกตองตามกฎหมายของไมและจัดหาผลิตภัณฑที่ถูกกฎหมายดวยใ
บรับรอง FLEGTสหภาพยุโรปพิจารณาวาไมที่มีใบรับรอง FLEGT 
ถูกกฎหมายและอนุญาตใหเขาสูตลาดสหภาพยุโรป ประเทศหุนสวน VPA 
จะทาํการสงออกเฉพาะไมทีมี่ใบรับรอง FLEGT สูสหภาพยุโรปเทานั้น 

ในทางกลับกัน ไมที่ไมมีใบรับรอง FLEGT จากประเทศที่ไมใชหุนสวน VPA 
จะอยูภายใตการควบคุมอยางเขมงวดกอนที่จะสามารถเขาสูตลาดสหภาพยุโรป 
ทั้งนี้เนื่องจากกฎระเบียบการคาไมและผลิตภัณฑไมของสหภาพยุโรปมีบทลงโทษผูประกอบการสหภาพยุ
โรปซึ่งนาํเขาผลิตภัณฑที่ผดิกฎหมาย 

เหตุผลสาํหรับ VPA คือการสรางแรงจูงใจทางดารตลาดสาํหรับไมที่ถกูกฎหมาย จนถงึปจจุบัน 
มีหกประเทศที่ไดใหสตัยาบนัตอ VPA และกําลังนําระบบตางๆ ไปปฏิบัติเพื่อสนบัสนนุการออกใบรับรอง 
FLEGT ประเทศอ่ืนๆ อีกเกาประเทศยังอยูระหวางการเจรจา VPA กับสหภาพยุโรป 

เม่ือรวมกันแลวประเทศเหลานี้จะจัดหาไมเขตรอนมากกวาสองในสามของไมที่นาํเขาสูสหภาพยุโรปในป 
2012 บางประเทศพึ่งพาการสงออกไมที่แปรรูปขั้นตนแลวสูสหภาพยุโรปเปนอยางมาก ประเทศอ่ืนๆ 
ที่มีการสงออกสูสหภาพยุโรปเพียงเล็กนอยในขณะนี้คาดหวังวา VPA 
จะชวยเพิ่มปริมาณการสงออกไปสูสหภาพยุโรปมากขึน้ 

อยางไรก็ดี VPA ใชเวลาในการตกลงยอมรับและนาํไปปฏิบัติมากกวาทีค่าดไว 
สวนหนึ่งมาจากการที่กระบวนการ VPA จัดการกับประเดน็ของธรรมาภิบาลปาไมที่เปนปญหามายาวนาน 
ผลก็คือ ณ ขณะทีเ่ขียนเอกสารฉบบันี้ ไมมีประเทศใดทีไ่ดสงออกไมที่มีใบรับรอง FLEGT สูสหภาพยุโรป 
ดังนั้นจึงเร็วเกินไปที่จะประเมินผลของ VPA ตอการคา ผลของ VPA ตางๆ ที่มีตอการคาจะขึ้นอยูกับ 

• ขนาดและระยะของการฟนตัวทางเศรษฐกิจใน EU 

• การขนสงไมที่ไดรับใบรับรอง FLEGT มาถึงสหภาพยุโรปเปนคร้ังแรก 

• การนาํกฎระเบียบการคาไมและผลิตภัณฑไมของสหภาพยุโรปไปปฏิบัตแิละบังคับใชเต็มรูปแบบ 

ความลาชาในการไดรับขอมูลสถิติการคาที่เปนปจจุบันหมายความวาเม่ือไมที่มีใบรับรอง FLEGT 
พรอมจําหนายในตลาดสหภาพยุโรป ผลของปริมาณและมูลคาของไมจะไมชัดเจนจนกวาจะถึงปถัดไป 
อยางไรก็ดีระบบการติดตามตลาดคาไมที่เปนอิสระใหมนี้จะประเมินผลกระทบตอการคาไมเขตรอน 

หวัขอทีเ่กีย่วของกบัแกะกลอง VPA 

แผนปฏิบัตกิารของ VPA และ FLEGT 

การติดตามกระบวนการ VPA 

ภาคผนวกของ VPA เร่ืองขั้นตอนการนาํเขาไมที่มีใบรับรอง FLEGT ของสหภาพยุโรป 

ภาคผนวกของ VPA เร่ืองใบรับรอง FLEGT 

ภาคผนวกของ VPA เร่ืองการติดตามตลาดคาไมทีเ่ปนอิสระ 

http://www.euflegt.efi.int/flegt-licensing
http://www.euflegt.efi.int/flegt-licensing
http://www.euflegt.efi.int/vpas-and-the-eu-flegt-action-plan
http://www.euflegt.efi.int/vpa-monitoring
http://www.euflegt.efi.int/eu-procedures-for-imports-of-flegt-licensed-timber
http://www.euflegt.efi.int/flegt-licences
http://www.euflegt.efi.int/independent-market-monitoring
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มาตรการตลาดภายในประเทศของ VPA 

ตลาดไมภายในประเทศเขตรอนตางๆ มักจะใหญกวาตลาดไมสงออก อยางไรก็ด ี
ตลาดภายในประเทศมักจะไมมีการกํากับดแูลที่ด ี
ซัพพลายเออรรายยอยและไมเปนทางการที่สงไมใหแกตลาดภายในประเทศมักจะไมมีสถานภาพทางกฎ
หมายที่ชัดเจนหรือผิดกฎหมาย 
จากจํานวนที่มหาศาลและธรรมชาตขิองซัพพลายเออรรายยอยทีก่ระจัดกระจายกันและไมเปนทางการนี้
ทําใหยากตอการควบคุมกิจกรรมตางๆ ของซัพพลายเออรได อยางไรก็ดี 
การดาํเนนิการระดบัที่ไมใหญโตนี้หลอเล้ียงครอบครัวจํานวนมากและสามารถจัดหาไมไดตามความตอง
การที่มหาศาลสาํหรับผลิตภัณฑไมภายในประเทศ 

ในประเทศคาเมรูน จากงานวิจัยโดยศูนยการวิจัยปาไมนานาชาติ (Center for International Forestry 
Research - CIFOR) 
ปริมาณไมทีเ่ก็บเกี่ยวเพื่อขายในตลาดในประเทศและตลาดภายในภูมิภาคเพิ่มขึน้ถึงสิบเทาจากป 1996 
ถึง 2010 ตลาดไมภายในประเทศวาจางแรงงาน 45,000 
คนซึ่งคิดเปนสามเทาของจํานวนคนมีบริษัทอุตสาหกรรมเกี่ยวกับการสงออกวาจาง 
ผูมีอาชีพตัดไมที่ใชเล่ือยยนตทําการตัดไมโดยผดิกฎหมายตัดไมคิดเปน 75% 
ของการใชไมภายในประเทศ 

ความไมเปนทางการของการคาไมภายในประเทศคาเมรูนและประเทศอ่ืนๆ 
ทําใหรัฐบาลไมสามารถเก็บภาษีไดและมีสวนทาํใหเกิดการตัดไมทําลายปาที่ไมสามารถควบคุมได 
นอกจากนี้ 
ความเสี่ยงของไมทีต่ัดโดยผดิกฎหมายจะผสมกับไมเพื่อการสงออกซึ่งคกุคามตอความถูกตองสมบูรณขอ
งระบบการประกนัความถูกตองตามกฎหมายของไมของ VPA 

ดังนั้น แมวาแตเดิมมีการคาดการณวา VPA 
จะครอบคลุมการคาระหวางประเทศระหวางประเทศหุนสวนและสหภาพยุโรป 
แตประเทศหุนสวนจํานวนมากไดเลือกที่จะรวมตลาดภายในประเทศไวใน VPA ของตน 

ความทาทาย 

ความทาทายในเร่ืองธรรมาภิบาลของตลาดภายในประเทศแตกตางกันไปในแตละประเทศ 
และอาจรวมถึง 

• กรอบงานดานกฎหมายซึ่งไมเพียงพอทาํใหยากตอการที่ผูตัดไมรายยอยจะเขาถึงทรัพยากรปาไ
มไดโดยถูกกฎหมาย 

• กฎและระเบียบขอบังคบัทีแ่ตกตางกนัสําหรับตลาดการสงออกและตลาดภายในประเทศ 

• การขาดสถติิเกีย่วกบัการคาภายในประเทศและธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก 

• การจัดการเร่ืองสิทธิในการครอบครองที่ไมชัดเจน รวมถึงสิทธทิี่ขดัแยงกันระหวางชุมชน 
เจาของปาไม และผูถือครองใบอนุญาตตัดไม 

• ความลังเลใจในหมูสมาชิกของภาคสวนที่ไมเปนทางการที่จะดาํเนินการใหเปนระเบยีบแบบแผน
เนื่องจากการเสียภาษีจะทําใหผลกําไรลดลง 

• ความทาทายในการติดตามไมที่เคล่ือนยายระหวางผูประกอบการรายยอยจํานวนมาก 



• ความทาทายในการทาํใหผูประกอบการรายยอยเขามีสวนรวมในกระบวนการ VPA 
เนื่องจากผูประกอบการรายยอยเหลานี้ไมมีโครงสรางทีแ่นนอน 

โอกาสตางๆ ทีเ่กีย่วของกบั VPA 

กระบวนการ VPA 
ทําใหเกิดโอกาสในการจัดการกับความทาทายเหลานี้ดวยการทําใหผูมีสวนไดเสียเขามีสวนรวมในหวงโ
ซอุปทานภายในประเทศและระบถุึงการปฏิรูปกฎ หมาย และ/หรือนโยบาย ใน VPA ฉบับตางๆ 
จนถึงปจจุบัน โอกาสที่วานี้ประกอบดวย 

• การทาํใหเกิดความชัดเจนวาอะไรถกูหรือผดิกฎหมายผานการทบทวนกฎหมายที่ทกุคนมีสวนรว
ม เชน ในคาเมรูน กานา และไลบีเรีย 

• การพฒันานโยบายใหมๆ สาํหรับตลาดภายในประเทศเชนในคาเมรูนและกานา 

• การกาํหนดกรอบของขอบขายผลิตภัณฑตาม VPA 
เพื่อหลีกเล่ียงการทํารายธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง 

• การรับเอากฎงายๆ สําหรับการนิยามการตัดไมรายยอยที่ถูกกฎหมาย เชน 
ในประเทศอินโดนเีซีย 

• การทาํใหกิจกรรมที่ไมเปนทางการเชน การตัดไมดวยเล่ือยยนตใหเปนระเบียบแบบแผน 
เชนในประเทศไลบีเรียซึ่งไดพัฒนาระเบียบขอบังคับใหมและรวมระเบียบขอบังคับดงักลาวไวใน
คํานิยามความถูกตองตามกฎหมายของประเทศ 

• การทาํใหสทิธิการครอบครองที่ดินและตนไมลดความซบัซอนลงและชัดเจนขึน้ 

• การปรับปรุงการตรวจตดิตามและความเขาใจในตลาดภายในประเทศ 

• การจัดตั้งสถาบันและ/หรือองคกรใหมๆ ของผูประกอบการรายยอย เชน 
สหกรณหรือสมาคมผูถือครองรายยอย 

• การจัดหาขอมูลและการฝกอบรมใหแกธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก 

• การสงเสริมใหเกิดความถูกตองตามกฎหมายทางฟากอุปสงคผานนโยบายการจัดซือ้จัดจางภาค
รัฐ 

• การพฒันาระบบภาษีที่จูงใจแทนที่จะลงโทษผูประกอบการรายยอย 

• การตรวจติดตามผลของ VPA ในผูประกอบการรายยอย 

ผลที่ไดจากการเจรจาของผูมีสวนไดเสียในเร่ืองตลาดภายในประเทศอาจระบุอยูใน VPA หรือไมก็ได 
แทนที่จะกําหนดเง่ือนไขการปฏิรูปทีเ่ปนรูปธรรม VPA 
สวนใหญที่ไดลงนามจนถึงปจจุบันบงช้ีวารายละเอียดของการปฏิรูปในตลาดภายในประเทศจะไดรับการ
พัฒนาระหวางระยะการนาํไปปฏิบตัิ ดังนั้น 
สิ่งสําคัญสําหรับผูมีสวนไดเสียคือการคงรักษาการมีสวนรวมในกระบวนการขณะทีก่ระบวนการเปล่ียนจา
กการเจรจาไปเปนระยะการนําไปปฏิบัต ิ

หวัขอทีเ่กีย่วของกบัแกะกลอง VPA 

ผลลัพธจาก VPA 

http://www.euflegt.efi.int/vpa-outputs


ผูมีสวนไดเสียของประเทศในกระบวนการ VPA 

VPA สงเสริมการมีธรรมาภบิาลปาไมไดอยางไร 

VPA เพิ่มความชัดเจนของกฎหมายและองคกรไดอยางไร 
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พนัธสญัญาทีโ่ปรงใส 

การขาดความโปรงใสในภาคปาไมเปนหนึ่งในความทาทายทางดานธรรมาภิบาลซึ่งทําใหการตดัไมผิดก
ฎหมายดําเนินตอไปได ดังนัน้ขอตกลงการเปนหุนสวนดวยความสมัครใจ (VPA) 
จึงรวมเอาพนัธสัญญาตางๆ 
โดยประเทศหุนสวนเพื่อแสดงขอมูลซึ่งพรอมใหสาธารณชนตรวจสอบเพื่อปรับปรุงความโปรงใสและพัน
ธะความรับผดิชอบใหดขีึ้น 

พันธะสัญญาระหวางประเทศหุนสวนในเร่ืองความโปรงใสจะปรากฏในหลายๆ 
ที่ภายในเนื้อหาและภาคผนวกของ VPA โดยทัว่ไป VPA สวนใหญจะมีภาคผนวกของ VPA 
วาดวยการเปดเผยขอมูลสูสาธารณะที่จะแสดงรายการขอมูลซึ่งประเทศหุนสวน VPA 
มีพันธสัญญาที่จะทาํใหเปนขอมูลสาธารณะ 

การเปดเผยขอมูลชวยเสริมสรางความแข็งแกรงใหแกธรรมาภิบาลในภาคปาไมและชวยใหการนํา VPA 
ไปปฏิบัตสิามารถตรวจติดตามได VPA 
บางฉบับยังใหการยอมรับบทบาทของผูสังเกตการณอิสระในการตรวจติดตามและรายงานการนาํ VPA 
ไปปฏิบัต ิ

อยางไรก็ดี พันธสัญญาในเนื้อหาและภาคผนวก VPA 
มิใชทางเดียวที่จะใชในการสงเสริมใหเกิดความโปรงใส ธรรมชาติทีแ่ทจริงของกระบวนการ VPA 
และแนวทางในการใหเขามีสวนรวมในการตัดสนิใจจะเปดโอกาสใหสาธารณชนเขาตรวจสอบภาคปาไม
ของประเทศอยางละเอียด 

โปรดอานเพิ่มเติมในหมวดแกะกลอง VPA เร่ือง VPA จะชวยเพิ่มความโปรงใสไดอยางไร 

หวัขอทีเ่กีย่วของกบัแกะกลอง VPA 

VPA สงเสริมการมีธรรมาภบิาลปาไมไดอยางไร 

VPA สามารถเพิ่มความโปรงใสไดอยางไร 

VPA สามารถเพิ่มการมีสวนรวมไดอยางไร 

ภาคผนวกของ VPA เร่ืองการตรวจสอบทีเ่ปนอิสระ 

ภาคผนวกของ VPA เร่ืองขอมูลสาธารณะ 

ผลลัพธจาก VPA 

การติดตามกระบวนการ VPA 
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การสือ่สารในกระบวนการ VPA 

การสือ่สารมีความสาํคัญในแตละขั้นของกระบวนการขอตกลงการเปนหุนสวนดวยความสมัครใจ (VPA) 
เคร่ืองมือในการสื่อสารตางๆ 
ชวยรัฐบาลในกาํหนดโครงสรางกิจกรรมสรางความเขาใจและแบงปนผลลัพธ 
การสือ่สารเสริมสรางความแข็งแกรง แตไมสามารถใชทดแทนกระบวนการมีสวนรวมที่โปรงใสได 
จุดประสงคของการสือ่สารในกระบวนการ VPA ตางๆ ไดแก 

• เพื่อเพิ่มการตระหนักรูและการมีสวนรวมกับกระบวนการ VPA 

• เพื่ออํานวยความสะดวกใหเกิดการสรางฉันทามติในการเจรจา 

• เพื่อใหเปนไปตามพันธสัญญาเร่ืองความโปรงใสที่ไดบรรยายไวใน VPA 

• เพื่ออํานวยความสะดวกในการนํา VPA ไปปฏิบตั ิ

• เพื่อทาํให VPA และไมที่ไดใบรับรอง FLEGT เปนที่รูจักมากขึ้น (ดังบรรยายไวในมาตราใน VPA 
ที่ไดลงนามแตละฉบับจนถึงปจจุบัน) 

ระยะกอนการเจรจา 

ในระยะกอนการเจรจา รัฐบาลและผูมีสวนไดเสียอ่ืนๆ ไดดําเนนิกิจกรรมตางๆ 
ที่จะสงเสริมใหเกิดความสนใจและการมีสวนรวมในการสนทนาระดับประเทศเกี่ยวกบัประโยชนที่จะไดจา
กการเขาสูการเจรจา VPA กจิกรรมตางๆ อาจประกอบดวยการประชุมสาธารณะ 
การฟงความคดิเห็นของประชาชนของรัฐสภา การทองเที่ยวเพื่อศึกษา 
การสรางความเขาใจกบัสื่อมวลชน การประชุมผูมีสวนไดเสียที่มุงเปาไว 
และกลไกการมีสวนรวมซึ่งผูมีสวนไดเสียสามารถเขามีสวนรวมในกระบวนการ VPA 

ระยะการเจรจา 

ทันททีี่การเจรจา VPA เร่ิมตนขึ้น กิจกรรมการสื่อสารตางๆ จะเปล่ียนไป 
ผูมีสวนไดเสียตองการวิธีการที่มีประสทิธผิลในการสื่อสารภายในและระหวางกลุมตางๆ ของตน 
โดยเฉพาะอยางย่ิง 
ผูมีสวนไดเสียผูมีที่นั่งในโครงสรางการเจรจาและสามารถแบงปนขอมูลใหแกฐานเสียงของตน 
ตัวแทนผูมีสวนไดเสียยังตองปอนขอมูลจากฐานเสียงของตนกลับไปยังการเจรจาระดับชาติและการเจรจ
าสองฝาย นอกจากนั้น 
ประสบการณที่ผานมายังแสดงใหเห็นวาเม่ือการปรึกษาหารือเปนการเสวนาที่มีการโตตอบกันในหมูผูมีส
วนไดเสียกลุมตางๆ ก็จะไดฉันทามติอยางรวดเร็วและราบร่ืนขึ้น 

ในระยะการเจรจา นอกเหนอืจากการเสวนาระดับชาตทิีเ่กิดขึ้นอยางตอเนื่องแลว 
รัฐบาลไดใชเคร่ืองมือที่หลากหลายในการแบงปนขอมูลเกี่ยวกับการเจรจาใหสาธารณชนไดรับทราบ 
ซึ่งเคร่ืองมือเหลานี้ประกอบดวย 

• การตีพิมพขอมูลสรุปนโยบายที่อธิบายวารัฐบาลกาํลังเจรจาเพื่อสิ่งใด 

• การสรางเว็บไซต 

• การตีพิมพ ‘aides-mémoires' หรือเอกสารสรุปเซสชันการเจรจาอ่ืนๆ 

• การจัดใหมีผูมีสวนไดเสยีไดใหขอมูลสรุปและแถลงขาวเพื่อแจงขอมูลใหแกสื่อมวลชน 

http://www.euflegt.efi.int/pre-negotiation
http://www.euflegt.efi.int/negotiation


• การจัดรายการวทิยุและโทรทัศนเพื่อเพิ่มความตระหนักรูและพดูคุยถึงประเด็นปญหาตางๆ 

ระยะการนาํไปปฏบิตั ิ

 ระยะการนําไปปฏิบตัิ จะรวมกิจกรรมการสื่อสารตางๆ ที่ไดสรุปไวในเนื้อหาหรือภาคผนวกของ VPA เชน 

• การตีพิมพบันทึกการปรึกษาหารือของคณะกรรมการดาํเนินงานรวมและรายงานประจําปของค
ณะกรรมการฯ 

• รายงานสาธารณะจากผูตรวจสอบทีเ่ปนอิสระ 

• กลไกที่จะชวยใหผูมีสวนไดเสียทราบขอมูลความกาวหนาของการนํา VPA ไปปฏิบตั ิ

• การจัดทําการแนะแนวทางแบบมุงเปาเพื่อชวยผูมีสวนไดเสียปฏิบตัติามระบบการประกันความถูก
ตองตามกฎหมายของไม 

• การสรางเว็บไซตเพื่อใหสาธารณชนสามารถเขาถึงขอมูลเพิ่มเติมที่ไดบรรยายไวในภาคผนวก 
VPA เร่ืองขอมูลสาธารณะ 

• งานแสดงสินคา งานสื่อมวลชน และกิจกรรมดานการตลาดอ่ืนๆ ทีท่ําใหการคาไมที่มีใบรับรอง 
FLEGT ใน EU เปนที่รูจัก 

• การออกอากาศทั้งทางโทรทศันและวทิยุเพื่อเพิ่มความตระหนักรู 

• การสือ่สารระดับนานาชาตเิกี่ยวกบัความพยายามของประเทศในการปรับปรุงธรรมาภิบาลปาไม
ใหดีขึ้น 

กลยทุธการสือ่สาร 

บางประเทศยังไดพัฒนากลยุทธหรือแผนการสื่อสาร 

สาธารณรัฐคองโกไดรวมแผนดังกลาวไวในภาคผนวก VPA เร่ืองมาตรการประกอบ 
แผนนี้ระบถุึงกลุมผูฟงเปาหมาย วิธกีารที่ใชในการสื่อสารและขอความ 
การสือ่สารมุงที่จะเพิ่มความตระหนกัรูของสาธารณชนตอ VPA 
และประโยชนที่จะไดรับและสรางความแข็งแกรงในความรวมมือกันของผูมีสวนไดเสียในการนําขอตกล
งมาปฏิบัต ิ

ภายใต VPA ระหวางสหภาพยุโรป-อินโดนีเซยี ฝายตางๆ 
ไดตกลงยินยอมในกลยุทธการสื่อสารรวมสําหรับคณะกรรมการดาํเนินงานรวมซึ่งจะมีความสําคญัเปนพิเ
ศษเม่ืออินโดนเีซียกาวเขาใกลการออกใบรับรอง FLEGT 

หวัขอทีเ่กีย่วของกบัแกะกลอง VPA 

ผลลัพธจาก VPA 

VPA สงเสริมการมีธรรมาภบิาลปาไมไดอยางไร  

http://www.euflegt.efi.int/implementation
http://www.euflegt.efi.int/public-information
http://www.euflegt.efi.int/public-information
http://www.euflegt.efi.int/vpa-outputs
http://www.euflegt.efi.int/how-a-vpa-promotes-good-forest-governance


 

ขดีความสามารถทีไ่ดรบัการเสรมิสราง 

เพื่อสงเสริมการคาไมและผลิตภัณฑไมถกูกฎหมาย รัฐบาลและผูมีสวนไดเสียตองมีขดีความสามารถที่จะ 

• บังคับใชกฎหมาย 

• กําหนดใหบุคคลตองรับผิดชอบ 

• ติดตามไมและควบคุมหวงโซอุปทาน 

• เขาใจและปฏิบตัิตามขอกําหนดตามกฎหมาย 

• พิสูจนยืนยันถึงความถกูตองตามกฎหมายของไม 

อยางไรก็ดี ขีดความสามารถดังกลาวมักขาดไปในประเทศผูสงออกไม 
ซึ่งทําใหการตัดไมโดยผิดกฎหมายยังคงมีอยู 

กระบวนการขอตกลงการเปนหุนสวนดวยความสมัครใจ (VPA) 

ไมเพียงแตสามารถระบุไดถงึชองวางของขีดความสามารถเทานั้น 
แตยังสามารถชวยเติมเต็มชองวางเหลานี้อีกดวย 
ขีดความสามารถสามารถสรางขึ้นไดทั้งในระหวางกระบวนการ VPA 
หรือผานทางพนัธสัญญาที่ภาคีสรางขึ้นในเนื้อหาและภาคผนวก VPA VPA 
สวนใหญนบัแตอดตีจนถึงปจจุบันไดบรรยายถึงดานตางๆ 
ซึ่งประเทศหุนสวนไดระบุวาเปนชองวางของขีดความสามารถที่จําเปนตองเติมเต็ม 
อานเพิ่มเติมในแกะกลอง VPA หัวขอ VPA เสริมสรางขดีความสามารถไดอยางไร 

หวัขอทีเ่กีย่วของกบัแกะกลอง VPA 

VPA เสริมสรางขีดความสามารถไดอยางไร 

การสนับสนุนผูมีสวนไดเสียในกระบวนการ VPA 

http://www.euflegt.efi.int/vpa-text-and-annexes
http://www.euflegt.efi.int/capacity
http://www.euflegt.efi.int/capacity
http://www.euflegt.efi.int/support-to-vpa-stakeholders


 

การตดิตามกระบวนการ VPA 

จนถึงปจจุบัน ขอตกลงการเปนหุนสวนดวยความสมัครใจ (VPA) 
ไดใชแนวทางที่หลากหลายในการตรวจติดตามการนําขอตกลงไปปฏิบตัิและผลกระทบของขอตกลงดังก
ลาว หากกลาวโดยกวางแลวจะมีการตรวจติดตามสีแ่บบซึ่งจะไดบรรยายอยางละเอียดขางลาง 

• การตรวจสอบทีเ่ปนอิสระ 

• การสังเกตการณที่เปนอิสระ 

• การติดตามตลาดคาไมทีเ่ปนอิสระ 

• การตรวจติดตามผลกระทบโดยฝายตางๆ ตามขอตกลง 

การตรวจสอบทีเ่ปนอสิระ 

การตรวจสอบทีเ่ปนอิสระเปนสวนประกอบสาํคัญของระบบการประกันความถูกตองตามกฎหมายของไมแ
ละเปนสิ่งที่ตองมีใน VPA ทุกฉบับ 
จุดประสงคของการตรวจสอบที่เปนอิสระคือการตรวจสอบวาทุกดานของระบบการประกันความถูกตองตา
มกฎหมายทาํงานไดอยางเหมาะสม ภาคผนวกใน VPA แตละฉบบัจะใหขอบเขตงานสําหรับผูตรวจสอบ 
อานเพิ่มเติมในหมวดแกะกลอง VPA หัวขอ การตรวจสอบที่เปนอิสระ 

การสงัเกตการณทีเ่ปนอสิระ 

ประเทศหุนสวนบางประเทศไดสรางบทบาทของผูสังเกตการณที่เปนอิสระซึ่งไดรับการยอมรับ 
โดยผูสังเกตการณทีเ่ปนอิสระจะทําหนาทีต่รวจติดตามการบังคบัใชกฎหมายปาไมและธรรมาภิบาลปาไม
ในฐานะเปนสวนหนึ่งของ VPA ผูสังเกตการณที่เปนอิสระมักจะเปนองคกรภาคประชาสังคม 
งานของผูสังเกตการณ ไดแก 

• การประเมินระบบการประกนัความถูกตองตามกฎหมายของไมของ VPA 

• การประเมินการปฏิบัตติามกฎหมายปาไมและการรายงานการไมปฏิบตัติามขอกําหนด 

• การติดตามความคืบหนาในพันธสัญญาดานความโปรงใสและการปฏิรูปกฎหมายและการปฏิรูป
สถาบัน 

• การติดตามและบันทึกกิจกรรมการบังคับใชกฎหมายและการตอบสนองตอการไมปฏิบัตติามขอ
กําหนด 

• การตรวจสอบวากลไกช้ีขาดขอขดัแยง VPA ใชการได 

• การประเมินผลกระทบจาก VPA 

• การใหขอมูลแกผูตรวจสอบอิสระ 

• การติดตามการทํางานของผูตรวจสอบอิสระ 

• การรองเรียนเกี่ยวกับความลมเหลวในกระบวนการตรวจสอบ 

• การแนะนําวิธตีางๆ 
ที่จะปรับปรุงระบบใหดขีึ้นและเสริมสรางความเขมแข็งใหแกการบังคับใชกฎหมาย 
และกรอบงานดานกฎหมายและการกํากบัดแูล 

http://www.euflegt.efi.int/independent-audit


• การประเมินภาคปาไมโดยทัว่ไป 

VPA แตละฉบับตีกรอบและใหคําจํากัดความการสังเกตการณที่เปนอิสระแตกตางกัน 
ตามสิ่งทีผู่มีสวนไดเสียตัดสนิใจ อยางไรก็ดี 
หากกลาวโดยกวางจะมีการสังเกตการณอยูดวยกันสองรูปแบบ 
ซึ่งเสริมซึ่งกันและกนัและอาจทํางานไปดวยกัน 

• การสงัเกตการณไดรบัการรวมเขาอยางเปนทางการในระบบการประกนัความถกูตองตามกฎหม
ายของไม ในบางประเทศ เชน อินโดนเีซีย 
ผูสังเกตการณอิสระเปนสวนสําคัญของระบบการประกนัความถกูตองตามกฎหมายของไม 
ผูสังเกตการณอิสระทํางานโดยมีขอตกลงกับรัฐบาลและไดรับการยอมรับอยางเปนทางการใน 
VPA บทบาททีเ่ปนทางการนีช้วยอํานวยความสะดวกในการเขาถึงขอมูลและปาไม 
รวมทั้งการใหความรวมมือกบัหนวยงานดานการบังคับใชกฎหมาย 

• การสงัเกตการณนอกระบบการประกนัความถกูตองตามกฎหมายของไมแตไดรบัการยอมรบัวามี
สวนชวยใน VPA ในทางกลับกัน ในประเทศอ่ืนๆ 
ผูสังเกตการณอิสระจะทําการตรวสอบจากภายนอกเกี่ยวกับระบบการประกันความถกูตองตามกฎ
หมายของไมและประเด็นดานธรรมาภิบาลที ่กวางขึ้น 
รูปแบบของการสังเกตการณที่เปนอิสระในลักษณะนี้จะดําเนินการโดยตรงโดยภาคประชาสังคม 
และจะไมทําใหเปนระเบียบแบบแผนตามระบบการประกันความถูกตองตามกฎหมายของไม 
ในบางกรณ ี
องคกรภาคประชาสังคมไดตดัสินใจที่จะคงอยูนอกระบบทางการเพือ่ปกปองความเปนอิสระของต
นและเพื่อหลีกเล่ียงการถูกจําจัดดวยบทบาท หรือขอบเขตจําเพาะ 
การสังเกตอยางไมเปนทางการขึ้นอยูกับวาผูสังเกตการณสามารถเขาถึงขอมูลและทําใหรัฐบาลรั
บผิดชอบตอทั้งสองแงมุมในดานธรรมาภิบาลซึ่ง VPA สามารถจัดการได 

ในประเทศหุนสวน VPA สวนใหญ 
ผูมีสวนไดเสียไดมีการอภิปรายกันมาอยางยาวนานในเร่ืองการสังเกตการณที่เปนอิสระและในเร่ืองวาคว
รมีบทบาทอยางเปนทางการใน VPA หรือไม 

คาเมรนู VPA ไมยอมรับการสังเกตการณที่เปนอิสระดังกลาว 
แตใหขอสังเกตวาการสังเกตการณจากภาคประชาสังคมเปนแหลงขอมูลของผูตรวจสอบอิสระ VPA 
ใหขอสังเกตอีกวาการสังเกตการณที่เปนอิสระเปนเคร่ืองมือที่อาจนํามาใชไดแตไมใชสวนทีบ่ังคับใหตอง
มีของระบบการประกันความถูกตองตามกฎหมาย 

สาธารณรฐัแอฟรกิากลาง VPA 
ใหขอสังเกตวาการสังเกตการณโดยภาคประชาสังคมควรเปนสวนหนึ่งของกระบวนการปฏิรูปกฎหมาย 
โดยใหการยอมรับถึงศักยภาพของการสังเกตการณที่เปนอิสระที่จะเปนสวนหนึ่งของระบบการประกนัคว
ามถูกตองตามกฎหมายของไม แตใหขอสังเกตถึงการขาดขีดความสามารถในปจจุบัน เวทขีอง NGO 
ทองถิ่นซึ่งเขาเกี่ยวของในกระบวนการ VPA 
ไดพัฒนากลยุทธการสังเกตการณที่เปนอิสระและคาดการณถึงการตกลงยินยอมในคําสั่งถาวรกับรัฐบาล 

กานา 
องคกรภาคประชาสังคมไดตดัสินใจวาพวกเขาสามารถเปนผูใหการสนบัสนุนที่เขมแข็งภายนอกระบบมา
กกวาภายในระบบ ผลลัพธทีไ่ดก็คือ 
พวกเขาเลือกที่จะไมทาํงานภายใตขอตกลงอยางเปนทางการกบัรัฐบาล VPA 
ไมมีการกลาวถึงการสังเกตการณที่เปนอิสระ 



อนิโดนเีซยี ใน VPA 
ผูสังเกตการณที่เปนอิสระจะเรียกวาการตดิตามอิสระและรวมเอาองคกรภาคประชาสงัคม บุคคล 
และชุมชนตางๆ เขามา VPA 
ใหการยอมรับผูสังเกตการณอิสระในฐานะสวนสําคัญของระบบการประกันความถกูตองตามกฎหมายขอ
งไมอยางเปนทางการ ผูสังเกตการณไดรับการพิจารณาวาเปนแหลงขอมูลสําหรับผูตรวจสอบอิสระ 
บทบาทของผูสังเกตการณสวนใหญแลวจะดาํเนนิการโดย JPIK 
ซึ่งเปนเครือขายไมเปนทางการขององคกรสมาชิกมากกวา 60 องคกรและบคุคลมากกวา 300 คน 
สมาชิกของ JPIK อาจทาํการประเมินใบรับรองความถูกตองตามกฎหมายที่ผูดําเนินกจิการถอืไวใหม 
พวกเขาสามารถสงขอรองเรียนเกี่ยวกับผูดําเนินกิจการ บริษัทตรวจสอบ ผูตรวจสอบอิสระ 
หนวยงานผูมีอํานาจออกใบรับรอง หรือหนวยงานรับรองบริษัทตรวจสอบ JPIK 
ยังสามารถรองเรียนในประเด็นปญหาที่กวางกวานี้ได เชน กรณีการทุจริต JPIK 
มุงที่จะไดเอกสารทางการจากรัฐบาลเพื่อยืนยันสทิธิ์ในการเขาถึงขอมูลและไซตงาน 

ไลบเีรยี VPA 
ยอมรับวาการสังเกตการณทีเ่ปนอิสระเปนบทบาทของภาคประชาสังคมและเปนวธิีในการใหขอมูลแกผูต
รวจสอบอิสระ 

สาธารณรฐัคองโก VPA สรุปเคาโครงบทบาทสําหรับภาคประชาสังคมในการสังเกตการณกิจกรรมตางๆ 
ของบริษทัตดัไมและแปรรูปไม และในการใหขอมูลแกผูตรวจสอบอิสระ VPA 
ยังใหขอสังเกตวาองคกรภาคประชาสังคมทองถิ่นควรดาํเนินการสังเกตการณที่เปนอิสระในฐานะสวนหนึ่
งของระบบการประกันความถูกตองตามกฎหมาย ของไม 

ใครคอืผูสงัเกตการณอสิระ 

ในบางประเทศ องคกรภาคประชาสังคมไดทําการติดตามปาไมโดยอิสระอยูแลว (ดูขางลาง) 
กอนทีก่ระบวนการ VPA จะเร่ิมขึ้น ในประเทศอ่ืนๆ บทบาทนีเ้ปนบทบาทใหม 
แมวาผูสังเกตการณอิสระมักจะเปนองคกรที่มิใชองคกรรัฐ 
ผูมีสวนไดเสียภาคเอกชนกส็ามารถทาํหนาที่เปนผูสังเกตการณอิสระได ผูสังเกตการณจาก NGO 
และผูติดตามภาคเอกชนอาจสามารถทาํงานรวมกันได  

 

การตดิตามปาไมทีเ่ปนอสิระ 

การติดตามปาไมทีเ่ปนอิสระที่มีมากอน แผนปฏิบตัิการ การบังคับใชกฎหมายปาไม ธรรมาภิบาล 
และการคา (FLEGT) ของสหภาพยุโรป และ VPA 
การติดตามปาไมทีเ่ปนอิสระมีความแตกตางอยางชัดเจนจากการสังเกตการณที่เปนอิสระตาม VPA 
ในแงที่การตดิตามปาไมที่เปนอิสระจะประเมินการปฏิบัตติามกฎหมายในภาคปาไม แมวาโดยทั่วไปแลว 
VPA จะไมยอมรับผูติดตามปาไมที่เปนอิสระ แตผูติดตามปาไมที่เปนอิสระยังสามารถมีสวนในกระบวนการ 
VPA ได ประเทศตางๆ ที่มีผูตดิตามปาไมที่เปนอิสระซึ่งไดเขาสูการเจรจาหรือเสร็จสิ้นการเจรจา VPA แลว 
ซึ่งรวมถึง คาเมรูน สาธารณรัฐประชาธปิไตยคองโก และสาธารณรัฐคองโก 
ผูติดตามปาไมที่เปนอิสระโดยปกตแิลวมักจะเปนองคกรระดับประเทศหรือนานาชาตทิี่มิใชของรัฐ 

การตดิตามผลกระทบ 

ใน VPA ทุกฉบับ สหภาพยุโรปและประเทศหุนสวน VPA 
ไดสรางพันธสัญญารวมในการติดตามผลกระทบทางดานเศรษฐกิจ สังคม 
และสิ่งแวดลอมของขอตกลงดังกลาว การติดตามจะทําการตรวจสอบวา VPA ไดผลดังที่ตองการหรือไม 

http://www.euflegt.efi.int/vpas-and-the-eu-flegt-action-plan
http://www.euflegt.efi.int/vpas-and-the-eu-flegt-action-plan


การติดตามใหขอมูลแกผูกาํหนดนโยบายภาครัฐในลักษณะการประเมินเพื่อสะทอนถงึประสิทธิภาพของน
โยบายตางๆ การติดตามยังสามารถระบุผลดานลบที่ไมมีเจตนาสําหรับใหฝายตางๆ 
จัดการและแบงเบาตามแนวทางของมาตราใน VPA ทีว่าดวยการพิทกัษสังคม 

ในการนาํเอาพันธสัญญาดานการติดตามไปปฏิบัติ คณะกรรมการดําเนินงานรวมของ VPA 
ไดกําหนดกรอบงานดานการติดตามซึ่งจะเปนไปตามความตองการของผูมีสวนไดเสยี ดานตางๆ 
ที่จะทาํการตดิตามนั้นอาจรวมถึงประสิทธภิาพเชิงสถาบนั กระแสการคา และพลวตัของตลาด 
การตัดไมโดยผิดกฎหมาย สภาพปาไม การดํารงชีวิตและความยากจน และการพฒันาดานเศรษฐกิจ 
กระบวนการในการพฒันาระบบการติดตามนั้นอาจจําเปนตองมีการวิเคราะหและการปรึกษาหารือเพิ่มเติ
มเพื่อกําหนดเสนฐานและสาํรวจทางเลือกตางๆ 
กระบวนการควรนาํเอาผูมีสวนไดเสียเขามามีสวนรวมเพื่อใหม่ันใจไดวามีการติดตามตามลําดับความสาํ
คัญที่ไดจากผูมีสวนไดเสยีเม่ือเวลาผานไป 

• VPA ของคาเมรนู ในป 2014 
คณะกรรมการดําเนินงานรวมไดจัดตั้งคณะทาํงานผูมีสวนไดเสียหลายฝายเพื่อพฒันาวิธกีารใน
การติดตามผลกระทบดานสงัคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอมของ VPA 
โดยคณะกรรมการดาํเนินงานรวมมีความรับผิดชอบในการใหการอนุมัติเห็นชอบวิธกีารดังกลาว 

• VPA ของกานา 
คณะกรรมการดาํเนินงานรวมจัดตั้งคณะกรรมการยอยผูมีสวนไดเสียหลายฝายซึ่งจะทํางานรวม
กับที่ปรึกษาเพื่อรวมงานที่มีลําดับความสาํคัญสูงของสหภาพยุโรปและกานาเขาเปนชุดของผลที่
ได ผลลัพธ และผลกระทบทีจ่ะทาํการติดตาม 

• VPA ของอนิโดนเีซยี 
คณะกรรมการดาํเนินงานรวมจัดตั้งคณะทาํงานดานเทคนิคของผูมีสวนไดเสียหลายฝายเพื่อพัฒ
นาและทดสอบระบบการติดตามผลกระทบจาก VPA แหงชาติ 
คณะกรรมการดาํเนินงานมีความรับผิดชอบในการใหการอนุมัตเิห็นชอบวิธกีารดังกลาว 

การตดิตามตลาดคาไมทีเ่ปนอสิระ 

วัตถปุระสงคของการติดตามตลาดคาไมที่เปนอิสระคือการประเมินวาสหภาพยุโรปและตลาดในวงกวางต
อบสนองตอไมที่มีใบรับรอง FLEGT อยางไร การติดตามตลาดคาไมทีเ่ปนอิสระจะวเิคราะหวา 
การออกใบรับรอง FLEGT มีผลกระทบตอกระแสการคา การพฒันาตลาด และราคาไมอยางไร 
การติดตามตลาดคาไมทีเ่ปนอิสระจะใหสถติิทีเ่ช่ือถือไดซึ่งจะแสดงถึงผลการดาํเนินการของตลาดสาํหรับ
ไมที่มีใบรับรอง FLEGT แกประเทศหุนสวน VPA และสหภาพยุโรป 

คณะกรรมาธิการยุโรปไดใหสัญญาหาปแก International Tropical Timber Organization 
เพื่อดําเนินการติดตามตลาดคาไมที่เปนอิสระ เร่ิมในป 2014 วัตถุประสงคหลักของสัญญา กเ็พื่อ 

• เก็บรวมรวม วเิคราะห รายงาน 
และกระจายขอมูลในเร่ืองการยอมรับและแนวโนมของไมที่มีใบรับรอง FLEGT 
ในตลาดสหภาพยุโรป 

• ปรับปรุงความรูและความเขาใจในผลกระทบของ VPA เกี่ยวกบัราคาไม 
แนวโนมการคาและตลาดทัว่โลก โดยเฉพาะอยางย่ิงในสวนทีเ่กี่ยวของกับประเทศหุนสวน VPA 
ตางๆ 

http://www.euflegt.efi.int/joint-implementation-committee
http://www.euflegt.efi.int/joint-implementation-committee
http://www.euflegt.efi.int/flegt-licensing


• ทําใหม่ันใจวาประเทศ VPA และคณะกรรมาธิการยุโรปไดใหขอมูลและสถติิของไมทีมี่ใบรับรอง 
FLEGT ที่เช่ือถือได 

• ตอบสนองตอคาํรองขอจากและแจงผลการตัดสินใจโดยคณะกรรมการดาํเนินงานรวม VPA 

• ใหขอมูลที่ถูกตอง ทันตอเวลา และเปนอิสระะในเร่ืองผลกระทบตอตลาด 

• มีสวนชวยในการติดตามผลกระทบของแผนปฏิบตัิการ FLEGT 
และใหขอมูลในการนําแผนปฏิบัตกิารดังกลาวไปปฏิบตั ิ

• พัฒนากลยุทธระยะยาวในการทาํใหเกิดความย่ังยืนในบทบาทการติดตามตลาดที่เปนอิสระโดย
ทําการปรึกษาหารือกับสหภาพยุโรปและประเทศหุนสวน VPA ตางๆ 

 

หวัขอทีเ่กีย่วของกบัแกะกลอง VPA 

ภาคผนวก VPA เร่ืองการติดตามตลาดคาไมที่เปนอิสระ 

ภาคผนวก VPA เร่ืองการตรวจสอบที่เปนอิสระ 

การตรวจสอบทีเ่ปนอิสระ 

VPA สามารถเพิ่มพันธะความรับผิดชอบไดอยางไร 
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ขอตกลง VPA และการมธีรรมาภบิาล 

ในประเทศสงออกไมสวนใหญ 
การมีธรรมาภิบาลปาไมที่ออนแอเปนปจจัยหลักที่กาํหนดขนาดและขอบเขตของการทําไมผิดกฎหมาย 
ขอตกลงการเปนหุนสวนดวยความสมัครใจ (VPA) 
มีศักยภาพในการปรับปรุงธรรมาภิบาลปาไมใหดีขึ้นดวยการสงเสริมใหเกดิความชัดเจนในกฎหมาย 
ความโปรงใส และการมีสวนรวมในการตัดสนิใจ 
และดวยการปรับปรุงการประสานงานเชิงสถาบันและพันธะความรับผดิชอบใหดขีึ้น  

อยางไรก็ดี ไมมีขอความเร่ืองธรรมาภิบาลที่ใชเปนมาตรฐานใน VPA 
แตจะขึน้อยูกบัการถกอภิปรายกันและการตัดสนิใจของผูมีสวนไดเสียตามลําดับของเร่ืองที่พวกเขาใหคว
ามสําคญั โดยจะบรรจุขอความที่สะทอนความตองการของพวกเขาไวใน  VPA 
ผูมีสวนไดเสียแตละกลุมใหความสาํคัญกับธรรมาภิบาลแตกตางกัน 

สําหรับภาครัฐบาลแลว 
ประเดน็ที่สาํคัญที่สุดอาจเปนการบังคับใชกฎหมายและความย่ังยืนทางเศรษฐกิจของภาคปาไม 
สําหรับผูมีสวนไดเสียภาคเอกชนที่ประกอบกิจการถูกตองตามกฎหมาย 
สิ่งที่พวกเขาใหความสาํคัญอาจเปนการกําจัดการแขงขนัที่ไมเปนธรรมจากการทําไมผิดกฎหมายในขณ
ะที่คงตนทุนใหต่ําไว สาํหรับองคกรภาคประชาสังคม 
สิทธิชุมชนและพันธะความรับผิดชอบของรัฐบาลอาจเปนประเด็นหลัก 

 การเขารวมของผูมีสวนไดเสียหลายฝายทีบู่รณาการอยูในกระบวนการ VPA 
ทั้งหมดจะชวยใหแตละกลุมไดแสดงความเห็นของตนและทํางานรวมกับกลุมอ่ืนๆ 
เพื่อหาทางออกรวมกนัสาํหรับความทาทายดานธรรมาภิบาล 
กระบวนการแบบมีสวนรวมนั้นโดยรากฐานแลวมีความแตกตางจากวิธกีารที่รัฐบาลสวนใหญใชในการอ
อกนโยบายและสามารถทาํใหเกิดการเปล่ียนแปลงที่ย่ิงใหญซึ่งตองใชเวลาในการพฒันาและนาํไปปฏบิั
ต ิ

คุณลักษณะทีท่ําให VPA 
มีความพิเศษก็คือการปฏิรูปดานธรรมาภิบาลนั้นไมไดเกดิจากการบังคับใหตองมีจากภายนอกประเทศ 
หากแตไดรับการระบแุละพฒันาภายในประเทศเอง 
จากนั้นสหภาพยุโรปและประเทศสงออกไมจะระบุการปฏิรูปในขอตกลงการเปนหุนสวนดวยความสมัครใ
จที่มีผลผูกพนัทางกฎหมาย  

 

หวัขอทีเ่กีย่วของในแกะกลอง VPA 

VPA สงเสริมธรรมาภบิาลปาไมไดอยางไร 

VPA เสริมสรางขดีความสามารถไดอยางไร 

VPA สามารถเพิ่มความโปรงใสไดอยางไร 

VPA สามารถเพิ่มพันธะความรับผิดชอบไดอยางไร 

VPA เพิ่มความชัดเจนทางกฎหมายและสถาบันไดอยางไร 

VPA สามารถเพิ่มการมีสวนรวมไดอยางไร 

http://www.euflegt.efi.int/vpa-stakeholders
http://www.euflegt.efi.int/participation
http://www.euflegt.efi.int/how-a-vpa-promotes-good-forest-governance
http://www.euflegt.efi.int/capacity
http://www.euflegt.efi.int/transparency
http://www.euflegt.efi.int/accountability
http://www.euflegt.efi.int/legislative-and-institutional-clarity
http://www.euflegt.efi.int/participation


 

VPA สงเสรมิธรรมาภบิาลปาไมไดอยางไร 

ธรรมาภิบาลปาไมครอบคลุมกระบวนการตัดสินใจและสถาบันตางๆ ทั้งในระดบัทองถิ่น ระดับชาติ 
ระดับภูมิภาค และระดับโลก เชน  

• ใครตัดสินใจเร่ืองอะไรเกี่ยวกับปาไม 

• พวกเขาตัดสินใจดวยวิธกีารอยางไร   

• พวกเขานํานโยบาย กฎหมาย และระเบียบตางๆ ไปใชปฏิบัตแิละบังคบัใชอยางไร 

• พวกเขาแสดงพันธะความรับผิดชอบอยางไร 

ธรรมาภิบาลปาไมมีความสําคัญเนื่องจากปาไมสรางรายไดใหแกรัฐอยางมาก 
ธรรมาภิบาลปาไมยังสาํคัญตอชุมชนทองถิ่นเนือ่งจากมีผลกระทบโดยตรงตอการดํารงชีวิตของพวกเขา 
ธรรมาภิบาลปาไมมีความสําคัญตอชุมชนระดับภูมิภาคและระดับนานาชาตเินื่องมาจากบทบาทของปาไม
ในวัฏจักรคารบอนและวัฏจักรน้ํา อยางไรกดี็ หลายๆ 
ประเทศจัดการปาไมในลักษณะที่ถือวาปาไมเปนทรัพยากรของรัฐเปนหลักและมอบสทิธิในการใชประโย
ชนแกบริษทัเอกชน 

การตัดสินใจเกี่ยวกับการใชประโยชนและ/หรือความเปนเจาของปาไมมักจะไมโปรงใส 
ผูคนเห็นแยงกนัในเร่ืองใครควรจะใชและไดรับประโยชนจากปาไม 
ปญหาดานธรรมาภิบาลเชนนี้นําไปสูความขัดแยงในเร่ืองทรัพยากรปาไม 

การมีธรรมาภิบาลที่ออนแอในภาคปาไมของประเทศทําให: 

• กลุมที่ทรงอํานาจหรือกลุมทีถู่กเลือกบางกลุมไดรับผลประโยชนโดยไมเปนธรรม 

• ทํารายกลุมที่ออนแอหรือกลุมที่ถูกทาํใหไมมีความสาํคัญ 

• ทําใหทรัพยากรธรรมชาติหมดไปเนื่องจากไมจัดการทรัพยากรเหลานีเ้พื่อใหใชไดในระยะยาว 

ธรรมาภิบาลปาไมที่ออนแอทําใหการกระทาํผิดกฎหมายยังคงอยูซึ่งเปนการขัดขวางตอความพยายามข
องชาตใินการที่จะจัดการปาไมเพื่อการพัฒนาอยางย่ังยืน 

ในทางกลับกัน หากมีธรรมาภิบาลปาไมที่ดีแลว ความโปรงใส พันธะความรับผิดชอบ การมีสวนรวม 
และลักษณะที่ดีอ่ืนๆ (ดกูลอง 'อะไรทาํใหเกิดธรรมาภิบาลที่ดี') 
จะสนับสนุนและเสริมความแข็งแกรงซึ่งกันและกัน 
ธรรมาภิบาลที่ดเีปนรากฐานของการปฏิบตัิตามกฎหมายในภาคปาไมของประเทศ 
ดวยการตระหนกัเชนนี้  แผนปฏิบัตกิารการบังคับใชกฎหมายปาไม ธรรมาภิบาล และการคา (FLEGT) 
แหงสหภาพยุโรป มองวาขอตกลงการเปนหุนสวนดวยความสมัครใจ (VPA) 
เปนเคร่ืองมือหนึ่งในการปรับปรุงธรรมาภิบาลปาไม นอกเหนือจากประโยชนในดานอ่ืนๆ VPA 
ทั้งหมดที่ไดรับการตกลงแลวจนถึงปจจุบนัได: 

• พิสูจนใหเห็นวาไดเกิดกระบวนการการตัดสินใจที่มีสวนรวมมากทีสุ่ดอยางไมเคยมีมากอนในภา
คปาไมของประเทศหุนสวน 

• รวมเอาความมุงม่ันดานความโปรงใสที่สําคัญๆ เขาไวดวย 

http://www.euflegt.efi.int/vpas-and-the-eu-flegt-action-plan
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• ใหความชัดเจนทางกฎหมายและทางสถาบันซึ่งจําเปนตองมีอยางมาก 
และเปนฐานรากของความถกูตองตามกฎหมาย การบังคบัใชกฎหมาย และพันธะความรับผิดชอบ 

• เสริมความแข็งแกรงใหแกขดีความสามารถของรัฐบาลแหงชาตแิละผูมีสวนไดเสียในการไตรตร
องและพฒันาทางออกรวมกนัตอปญหาการทาํไมผิดกฎหมาย 

มีประโยชนหลายประการเกดิจากความมุงม่ันของหุนสวนที่ระบุไวใน เนื้อหาและภาคผนวกของ VPA 
และในกระบวนการ VPA การวิเคราะหโดย David Booth และ Sue Unsworth 
วาดวยสิ่งที่ไดผลจากความรวมมือดานการพฒันา ช้ีใหเห็นวา VPA ตางๆ 
ไดบรรลุประโยชนดานธรรมาภิบาลเนื่องจาก VPA เหลานี้มี: 

• แนวทางการแกไขปญหาแบบทําซ้ํา 

• การลงทุนในการสรางความสัมพันธ 

• ความพยายามในการเปนตัวกลางสรางผลประโยชนรวม  

• ความมุงม่ันระยะยาว 

• ภาวะผูนาํในระดับทองถิ่นเพือ่จัดการปญหาในระดับทองถิ่น 

• ภาวะผูนาํโดยคนที่เขาใจในบริบททางการเมืองซึ่งพวกเขาดาํเนนิการอยู 

สิ่งที่ทาํให VPA เปนนวตักรรมเปนพิเศษในเร่ืองการปฏิรูปดานธรรมาภิบาลไดแกการที ่VPA 
หลีกเล่ียงแรงกดดันจากภายนอกที่มีตอประเทศในการปรับปรุงธรรมาภิบาล โดยแทนที่จะเปนเชนนั้น 
ผูมีสวนไดเสียของประเทศและรัฐบาลตัดสินใจเองวาจะจัดการกับความทาทายดานธรรมาภิบาลในเร่ืองอ
ะไรและตองการบรรลุมาตรฐานอะไร ผานทางกระบวนการมีสวนรวม 

หัวขอที่เกี่ยวของใน แกะกลอง VPA ทีบ่รรยายอยางละเอียดถึงวิธทีี ่VPA 
สามารถปรับปรุงธรรมาภบิาลปาไมในแงมุมตางๆ  ไดแก: 

VPA สามารถเพิ่มความโปรงใสไดอยางไร 

VPA สามารถเพิ่มการมีสวนรวมไดอยางไร 

VPA เพิ่มความชัดเจนทางกฎหมายและทางสถาบันไดอยางไร 

VPA สามารถเพิ่มพันธะความรับผิดชอบไดอยางไร 

VPA เสริมสรางขีดความสามารถไดอยางไร 

อะไรทาํใหเกดิธรรมาภบิาลทีด่ ี

การประสานงาน กรมตางๆ ของรัฐบาลสื่อสารและประสานงานกันเพื่อแบงปนขอมูล 
แจงขอมูลซึ่งกันและกนั และดังนั้นจึงเปนการปรับปรุงการบังคับใชของภาคสวนโดยรวม 

พนัธะความรบัผดิชอบ ผูคนแสดงความรับผิดชอบ 
ความรับผิดชอบในเชิงสถาบันมีความชัดเจนและแสดงโดยแจงชัด ระบบตางๆ 
อยูภายใตการควบคุมดูแลของการตรวจสอบทีเ่ปนอิสระ 
รัฐบาลดาํเนนิการกับขอกังวลของภาคประชาสังคม 
และบคุคลที่ไดรับความเดือดรอนสามารถเขาถึงการบรรเทาและการเยียวยาได 

ขดีความสามารถ ผูมีสวนไดเสียมีเวลา เงิน ทักษะ 

http://www.euflegt.efi.int/vpa-text-and-annexes
http://www.euflegt.efi.int/vpa-processes
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และความรูที่พวกเขาจําเปนตองมีเพื่อที่จะตดัสินใจและดาํเนินการตามที่ไดตัดสินใจนั้น 
มีความสามารถในการใชงานระบบตางๆทีจ่ะทาํใหเกดิการจัดการปาไมที่ด ี

ความกระจาง 
ผูมีสวนไดเสียทั้งหมดมีความเขาใจชัดเจนในเร่ืองภูมิทศันทางกฎหมายรวมถึงบทบาทและความรับผิดชอ
บตางๆ เชิงสถาบัน 

ความนาเชือ่ถอื ระบบตางๆ 
ไดรับการสนับสนุนจากผูมีสวนไดเสียอยางกวางขวางและเปดใหมีการตรวจตดิตามและการรายงานที่เป
นอิสระ 

ความโปรงใส รัฐบาลและบริษัทเปดเผยขอมูลตอสาธารณะ 
กระบวนการและการตัดสินใจเปนไปอยางเปดเผยและใหทุกฝายมีสวนรวม 

การมสีวนรวม ตวัแทนผูมีสวนไดเสียสามารถมีสวนรวมในกระบวนการตัดสนิใจตางๆ 

การบงัคบัใชกฎหมาย มีการดําเนนิการกับการละเมิดกฎหมายอยางโปรงใส  

ความเปนธรรม 
นโยบายและกฎหมายปฏิบตัติอผูมีสวนไดเสียอยางเทาเทียมกันและมีมาตรการบรรเทาผลกระทบเชิงลบต
อผูยากจน การปฏิบัตติามกฎหมายมิใชขอเสียเปรียบ 

ภาคประชาสงัคมทีต่ืน่ตวัและเปนอสิระ พลเมืองและสื่อมวลชนไดรับขอมูลขาวสาร  ตื่นรู 
และมีอิสระในการตั้งคําถามตอรัฐบาลและบริษัทตางๆ โดยไมตองกลัววาจะไดรับการตอบโต     

  

กระบวนการ VPA สามารถจดัการกบัความทาทายตางๆ ดานธรรมาภบิาลไดอยางไร 

แมแตกอนที่ VPA จะมีผลอยางเต็มรูปและมีการออกใบรับรอง FLEGT กระบวนการ VPA 
สามารถสงเสริมใหเกิดธรรมาภิบาลที่ดขีึ้นดวยการเผยใหเห็นถึงการปฏบิัตทิี่ไมดี  ดังสองตัวอยางตอไปนี ้

กานา 
วิธีการตามปกติทีผู่มีอาชีพตดัไมจะไดมาซึ่งสัญญาการใชประโยชนจากไมคือผานทางกระบวนการประมู
ลแขงขันที่โปรงใส รัฐสภาตองใหสัตยาบันในการจัดสรร อยางไรกต็าม 
มีกฎหมายฉบบัหนึ่งซึ่งอนญุาตใหคณะกรรมาธิการการปาไมแหงกานาใชดุลยพินิจในการให 
'ใบอนุญาตพิเศษ' ได ระหวางกระบวนการ VPA ในขณะจัดทํานิยามไมถูกกฎหมาย 
องคกรภาคประชาสังคมของกานาปฏิเสธที่จะรวมเอาวิธกีารจัดสรรไมของรัฐตามชองทางนี้เขาไวในกลไ
กทางกฎหมาย เนื่องจากองคกรภาคประชาสังคมมีความรูสึกวา 'ใบอนุญาตพิเศษ' 
ไมสอดคลองกับการประมูลแขงขัน และดังนั้นจึงเปนการบอนทาํลายธรรมาภิบาล 

หลังจากที่ไดมีการตกลง VPA กันแลวรัฐมนตรียังคงทาํการออกใบอนุญาตพเิศษตอไป ในป 2013 
กลุมภาคประชาสังคมไดสงหนังสือตอคณะกรรมการดาํเนินงานรวม หรือ JMRM 
เพื่อแจงใหทราบถึงขอกังวล สหภาพยุโรปไดแจงเร่ืองนีต้อรัฐบาลกานา 
ซึ่งปฏิกิริยาในคร้ังแรกคือกลาววาใบอนุญาตพิเศษไมผดิกฎหมาย 
สหภาพยุโรปช้ีวาไมที่ผลิตภายใตใบอนญุาตพิเศษจะไมไดรับใบรับรอง FLEGT 
เนื่องจากนิยามความถกูตองตามกฎหมายที่ผนวกไวใน VPA ไมไดรวมถึงใบอนุญาตพิเศษไวดวย 
กระทรวงและตวัแทนภาคประชาสังคมไดหารือกันและเกดิผลลัพธคือกระทรวง ณ ขณะนัน้ (ป 2013) 
ตกลงยินยอมวาจะไมมีการออกใบอนุญาตพเิศษอีกตอไป 
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อนิโดนเีซยี เครือขายการตรวจติดตามการปาไมอิสระแหงอินโดนีเซีย (JPIK) ประกอบดวยองคกรมากกวา 
60 องคกรและบคุคลมากกวา 300 คน เครือขายนี้ทาํหนาที่เปน ผูสังเกตการณอิสระ ใน VPA 
ดวยการติดตามระบบการประกันความถูกตองตามกฎหมายของไม (ที่เรียกวา SVLK) 
และการรายงานการกระทําความผิดดานปาไม 

ในป 2014 JPIK ไดตพีิมพรายงานทีแ่สดงปญหาที่พบเกี่ยวกับ: 

• การตรวจสอบยอนกลับวตัถดิุบ 

• การออกใบอนุญาต 

• ความขัดแยงที่เกีย่วของกับเขตแดนและสิทธิในการครอบครอง 

• การตรวจพสิจูนความถกูตองตามกฎหมายของไมที่เกิดจากการแปลงปาไมธรรมชาติเปนการใช
งานประเภทอ่ืนๆ 

• การบังคบัใช SVLK 
ที่ออนแอและการไมมีมาตรการบังคบัสาํหรับการไมปฏบิัติตามขอกําหนดของผูถือใบอนุญาต 

JPIK ใหขอสังเกตวาไมมีความพยายามในการตรวจสอบหาความจริงในบริษทัที่ไดรับการรับรอง SVLK 
บางบริษัทซึ่งเกี่ยวของกับคดีการทุจริตที่ไดรับการพสิูจนแลววาเกิดขึ้นจริงหรือเปนที่ทราบวาไดรับไมผิด
กฎหมาย JPIK 
กลาววากระบวนการออกใบอนุญาตควรจะไดรับการรวมไวในมาตรฐานดานความถูกตองตามกฎหมายเ
พื่อปองกันการออกใบรับรองใหแกผูถอืครองใบอนุญาตที่มีปญหา JPIK 
ยังเรียกรองใหมีความโปรงใสมากขึ้นเกี่ยวกับขอมูลและสารสนเทศในการนาํ SVLK 
มาปฏิบัตริวมถึงการปรับปรุงการจัดเก็บและช้ีขาดขอรองเรียนตางๆ ที่ไดรับจากผูมีสวนไดเสีย 

SVLK ทีป่รับปรุงป 2014 ไดรับเอาขอแนะนําบางประการของ JPIK ไวดวย แผนปฏิบัตกิารของอินโดนีเซีย-
สหภาพยุโรปในเร่ืองความกาวหนาของ VPA ซึ่งภาคีของ VPA ไดตกลงกันในเดือนมกราคม ป 2015 
ก็ไดรับเอาขอแนะนาํบางประการมาดวยเชนกัน 

 
 

หวัขอทีเ่กีย่วของกบัแกะกลอง VPA 

หลักการ VPA 

ผลผลิตจาก VPA 

VPA สามารถเพิ่มการมีสวนรวมไดอยางไร 

VPA เพิ่มความชัดเจนของกฎหมายและองคกรไดอยางไร 

VPA สามารถเพิ่มพันธะความรับผิดชอบไดอยางไร 

VPA เสริมสรางขีดความสามารถไดอยางไร 

VPA สามารถเพิ่มความโปรงใสไดอยางไร 

ภาคผนวก VPA เร่ืองขอมูลสาธารณะ 

การติดตามกระบวนการ VPA 

http://www.euflegt.efi.int/vpa-monitoring
http://www.euflegt.efi.int/vpa-principles
http://www.euflegt.efi.int/vpa-outputs
http://www.euflegt.efi.int/participation
http://www.euflegt.efi.int/legislative-and-institutional-clarity
http://www.euflegt.efi.int/accountability
http://www.euflegt.efi.int/capacity
http://www.euflegt.efi.int/transparency
http://www.euflegt.efi.int/public-information
http://www.euflegt.efi.int/vpa-monitoring
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VPA เสรมิสรางขดีความสามารถไดอยางไร 

ทาํไมขดีความสามารถจงึมคีวามสาํคญั 

ธรรมาภิบาลปาไมที่ดขีึ้นอยูกับความรู ทกัษะ ระบบ และทรัพยากรตางๆ 
โดยรัฐบาลและผูมีสวนไดเสยีอ่ืนๆ จําเปนตอง 

• ควบคุมหวงโซอุปทาน 

• ตรวจพสิูจนความถกูกฎหมายของไม 

• ติดตามและลงโทษอาชญากรรมปาไม 

• จัดตั้งตนเองและเขามีสวนรวมในกระบวนการตัดสินใจตางๆ 

• ปฏิบัตติามขอกาํหนดทางกฎหมายตางๆ และปรับฟงกชันธุรกิจตางๆ ใหเหมาะสม 

• ประสานงานกิจกรรม 

• สื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ 

อยางไรก็ดี บอยคร้ังที่ชองวางในขีดความสามารถภายในรัฐบาล ภาคเอกชน 
และภาคประชาสังคมมีสวนในความลมเหลวของธรรมาภิบาล ขอตกลงการเปนหุนสวนดวยความสมัครใจ 
(VPA) สามารถระบุและชวยใหมีการเติมเต็มชองวางเหลานี้ได 
การสรางขดีความสามารถนัน้อาจเกิดขึน้ทั้งในระหวางกระบวนการ VPA 
และเปนผลจากพนัธสัญญาที่ฝายตางๆ ใหไวในเนื้อหาและภาคผนวก VPA 

กระบวนการ VPA เสรมิสรางขดีความสามารถไดอยางไร 

การมีสวนรวมในกระบวนการ VPA โดยตวัเองแลวสามารถสรางขีดความสามารถใหเกิดขึ้นได 
เนื่องจากผูมีสวนไดเสียไดรับความรูดวยการสรางและแบงปนขอมูล ยกตวัอยางเชน รัฐบาลตางๆ 
เรียนรูทกัษะผานการลองผิดลองถูก เชน การจัดการการใหคําปรึกษา 

เพื่อที่จะใหการเขามีสวนรวมมีความหมาย 
บอยคร้ังที่ผูมีสวนไดเสียจําเปนตองเสริมสรางความเขมแข็งใหแกขีดความสามารถของตนเองเปนลําดับแ
รก รัฐบาล สถาบันของสหภาพยุโรป ประเทศสมาชิกในสหภาพยุโรป กลุมประชาสังคม 
องคกรที่มิใชองคกรรัฐและองคกรระหวางประเทศ สมาคมผูคาไมและบริษทัเอกชนตางๆ 
สามารถมีบทบาทในการสรางขีดความสามารถเพื่อเขารวมในกระบวนการ VPA ได กิจกรรมตางๆ 
เพื่อสรางขีดความสามารถไดแก  

• การสนับสนุนสาํหรับเวทตีางๆ ที่จะชวยใหผูมีสวนไดเสยีสามารถจัดระเบียบตนเอง 
อภิปรายถึงประเด็นปญหาตางๆ และพัฒนาทาทีในการเจรจา 

• การฝกอบรมในประเดน็ดานเทคนคิ เชน การตดิตามไม 

• การฝกอบรมในประเด็นเชิงองคกร การเสริมความเขมแข็งใหแกการสนับสนุน เชน 
การพฒันาเอกสารแสดงจุดยืน การเจรจา และการระดมทุน 

• การวิจัยและวิเคราะหขอกฎหมาย 

http://www.euflegt.efi.int/vpa-processes
http://www.euflegt.efi.int/vpa-text-and-annexes
http://www.euflegt.efi.int/participation


• การสนับสนุนเพือ่ระบดุานตางๆ 
ที่การปฏิบตัิตามของภาคเอกชนอาจเปนความทาทายและขั้นตอนตางๆ 
ที่จะจัดการกับความทาทายเหลานี ้

• การสรางความเขาใจในเร่ืองขอกําหนดของตลาดและความตองการของตลาดในดานขอมูล 

• การสนับสนุนสาํหรับการแลกเปล่ียนในหมูผูมีสวนไดเสยีในกระบวนการ VPA ในประเทศตางๆ 

• การใหความชวยเหลือดานเทคนิคแกรัฐบาลและอ่ืนๆ 

• การสนับสนุนเพือ่ชวยใหผูมีสวนไดเสียสามารถเขามีสวนรวมในการประชุมตางๆ 

• การใหเงินทุนเพื่อวาจางผูประสานงานของกลุมพันธมิตร NGO 

ในระหวางกระบวนการ VPA เดินไปขางหนา ชองวางอ่ืนๆ เกี่ยวกับขีดความสามารถมักจะเดนชัดขึน้ 
ชองวางเหลานี้รวมถึงขีดความสามารถของผูมีอํานาจภาครัฐในการเติมเต็มคาํสั่งที่มีอยู ยกตัวอยางเชน 
เพื่อจัดการปาไมและบังคับใชกฎหมาย ทั้งยังอาจมีชองวางเกี่ยวกับขีดความสามารถของรัฐบาล 
ภาคเอกชน และกลุมประชาสังคมในการนาํ VPA ไปปฏิบัติและตดิตามผลกระทบของ VPA 
การทดสอบภาคสนามสําหรับระบบการประกันความถกูตองตามกฎหมายของไมอาจเผยใหเห็นถึงความต
องการในการสรางขดีความสามารถในภาคเอกชน 

กระบวนการ VPA มีประสทิธภิาพในการประเมินขีดความสามารถในภาคปาไมทั้งหมด โดยปกตแิลว 
ประเทศหุนสวน VPA มักจะไมไดทําการประเมินขดีความสามารถของภาคปาไมมากอน 
แมวาขีดความสามารถจะสําคัญอยางย่ิงตอธรรมาภิบาลปาไมที่ดี 
ความตองการดานขีดความสามารถที่ไดรับการระบุโดยกระบวนการ VPA อาจไดแก 

• การฝกอบรมเชิงเทคนคิและเชิงองคกรสาํหรับหนวยงานรัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม 

• เทคโนโลยี ซอฟตแวร และอุปกรณ 

• บุคลากรหรือทกัษะเพิ่มเติม 

• องคกรใหมๆ เชน องคกรความรวมมือของผูมีสวนไดเสยีขนาดเล็กในภาคเอกชน 

• สถาบันใหมๆ เชน หนวยงานตางๆ 
ที่ทําหนาที่ตรวจพิสูจนความถูกตองตากฎหมายของไมหรือออกใบรับรอง FLEGT 

ในการเผยใหเห็นถึงชองวางในขีดความสามารถ กระบวนการ VPA 
เนนในเร่ืองความซับซอนอันเปนปกตวิิสัยของภาคปาไม 
และทาํไมการควบคุมดูแลจึงถือเปนความทาทาย กระบวนการ VPA 
ยังทําใหชองวางเกี่ยวกับขีดความสามารถสามารถมองเห็นไดชัดเจนขึ้น 
ซึ่งชวยใหนกัการเมืองสามารถมุงความสนใจในการแกไขชองวางเหลานี ้ประเทศตางๆ 
ตอบสนองตอชองวางเร่ืองขดีความสามารถแตกตางกันไป 

ประเทศหุนสวน VPA 
บางประเทศจัดการกับการสรางขีดความสามารถในการเจรจาและสรุปเคาโครงความตองการในการสรา
งขีดความสามารถใน ภาคผนวก VPA เร่ืองมาตรการประกอบ, 
ภาคผนวกในเร่ืองระบบการประกนัความถูกตองตามกฎหมายของไม หรือทีอ่ื่นๆ ใน VPA 
ถอยแถลงทีแ่สดงถึงความตองการสามารถชวยใหไดรับการสนับสนุนงบประมาณของประเทศหรือการสนั
บสนุนจากการบริจาคเพื่อปรับปรุงขีดความสามารถใหดขีึ้น 

http://www.euflegt.efi.int/accompanying-measures
http://www.euflegt.efi.int/timber-legality-assurance-system


ประเทศอ่ืนๆ 
แถลงวาพวกเขาเขาใจในชองวางดานขีดความสามารถของตนและจะจัดการกับชองวางเหลานี้ระหวาง 
ระยะการนําไปปฏิบัตขิอง VPA ไมวา VPA จะกลาวถึงการสรางขดีความสามารถหรือไม 
สิ่งสําคัญคือกระบวนการสะทอนใหเห็นถึงชองวางดานขีดความสามารถ 
การดาํเนนิการตามลําดับความสําคญั และทรัพยากรตางๆ ที่จําเปน 

หวัขอทีเ่กีย่วของกบัแกะกลอง VPA 

VPA สงเสริมธรรมาภบิาลปาไมไดอยางไร 

การสนับสนุนผูมีสวนไดเสียในกระบวนการ VPA  

http://www.euflegt.efi.int/implementation
http://www.euflegt.efi.int/how-a-vpa-promotes-good-forest-governance
http://www.euflegt.efi.int/support-to-vpa-stakeholders


 

VPA สามารถเพิม่ความโปรงใสไดอยางไร   

ทาํไมความโปรงใสจงึมคีวามสาํคญั 

ความโปรงใสในภาคปาไมมีความสาํคัญเนื่องจากผูมีสวนไดเสียมีความจําเปนที่จะตองเขาถึงขอมูลขาวส
ารเกี่ยวกบักฎหมาย นโยบาย ขั้นตอนตางๆ การตัดสินใจ และกิจกรรมทางธุรกิจตางๆ 
ซึ่งสงผลตอพวกเขา ความโปรงใสเปนองคประกอบทีส่ําคัญของธรรมาภิบาลปาไมทีด่ี เนื่องจาก 

• ความโปรงใสเปนรากฐานของความถกูตองตามกฎหมาย พันธะความรับผดิชอบ 
ความชัดเจนทางกฎหมาย และการมีสวนรวม 

• ความโปรงใสชวยเสริมความแข็งแกรงใหแกความนาเช่ือถือ 

• ความโปรงใสจํากดัโอกาสในการฉอราษฎรบังหลวง 

• ความโปรงใสชวยใหเกิดการตรวจสอบภาคปาไมอยางเปนอิสระ 

• ตลาดตางๆ มีความตองการที่จะเขาใจหวงโซอุปทานและผลกระทบตางๆ 
จากหวงโซอุปทานมากย่ิงขึน้ 

• ความโปรงใสทําใหสิทธแิละความรับผิดชอบของผูมีสวนไดเสียในปาไมมีความชัดเจน 

ในทางตรงกันขาม 
การขาดความโปรงใสในภาคปาไมของประเทศอาจทําลายความมุงม่ันของขอตกลงการเปนหุนสวนดวย
ความสมัครใจ (VPA) และสามารถปกปดหรือแมแตทาํใหเกิดอาชญากรรมและการฉอราษฎรบังหลวง 
การขาดความโปรงใสชวยใหผูมีอํานาจไดประโยชนโดยผิดกฎหมายดวยการจัดสรรสัมปทานปาไมใหแ
กเพื่อนหรือญาติ และทําใหบริษัทตางๆ สามารถตัดไมและขายไมที่ตัดไดโดยไมตองมีใบอนุญาต 
คาธรรมเนียม หรือภาษ ี

การขาดความโปรงใสยังหมายความวารัฐบาลสูญเสียรายไดและชุมชนตางๆ 
สูญเสียการควบคุมในผืนดินของตน หากปราศจากความโปรงใสแลว 
ประชาชนจะตองดิ้นรนอยางมากจึงจะมีสวนรวมในการตัดสินใจเกี่ยวกับทรัพยากรปาไมตางๆ ได 

ความโปรงใสมักเปนเร่ืองที่มีการถกเถียงกัน งานวิจัยตางๆ 
แสดงหลักฐานวาการไมสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารไดนั้นสามารถสรางความขดัแยงในหมูผูมีสวนไดเสี
ยไดมากเพียงใด กระบวนการ VPA สามารถลดความขัดแยงดังกลาวใหอยูในระดับนอยที่สุด 
และลดความเปนไปไดที่จะเกิดขอขัดแยงดวยการทําใหธรรมาภิบาลปาไมมีความโปรงใสมากย่ิงขึ้น 

มุมมอง: Matthew Walley, ตวัแทนจากชมุชนปาไมในไลบเีรยี 

"ชาวบานรูสึกวาถูกโกง เราเห็นรถบรรทุกไมแลนออกจากปา  แตไมวาเราจะรองขอมากเพียงใด 
ก็ไมมีใครที่บอกเราวาตดัไมออกไปเทาใดและเปนไมอะไรบาง อยางนี้แลว 
เราจะทราบไดอยางไรวาเราไดรับคาตอบแทนที่ถกูตองสาํหรับไมเหลานี"้  

ที่มา: Global Witness. 2012. African timber-exporting countries failing to meet access to 
information commitments. การแถลงขาว 9 ตุลาคม 2012 [อานออนไลน] 

  

VPA สามารถเพิม่ความโปรงใสไดอยางไร   

http://www.globalwitness.org/ru/node/8170


เนื้อหาหลักและภาคผนวกของขอตกลงการเปนหุนสวนดวยความสมัครใจ (VPA) และกระบวนการ VPA 
เองสามารถสงเสริมใหเกิดความโปรงใสไดในหลายทาง 

การเปนทีม่องเหน็ได ตัวกระบวนการ VPA เองเปนที่มองเห็นไดชัดเจนมาก 
กระบวนการนีเ้ปดเผยภาคปาไมและยังถึงกับทาํใหภาคปาไมถูกพิจารณาโดยละเอียดไดทั้งในระดับประเ
ทศและระหวางประเทศเลยทเีดียว   
การมสีวนรวมของผูมสีวนไดเสยี  EU 
สนับสนนุการมีสวนรวมของผูมีสวนไดเสียอยางกวางขวางในการเจรจา VPA และการนํา VPA ไปปฏิบัต ิ
การมีสวนรวมในวงกวางสรางความโปรงใสใหเกดิขึ้นในสวนที่สาํคัญๆ ของ VPA เชน 
นิยามความถูกตองตามกฎหมาย ในสวนอ่ืนๆ ของ ระบบการประกนัความถูกตองตามกฎหมายของไม 
และการปฏิรูปกฎหมายที่จําเปน 

ความโปรงใสชวยใหผูมีสวนไดเสียสามารถแสดงความคิดเห็น ถกอภิปรายประเด็นปญหา 
และวางแนวทางในเนือ้หาและภาคผนวกของ VPA และตวักระบวนการ VPA เอง 
มาตราในเนื้อหาหลักของ VPA 
แตละฉบับเสริมความสาํคัญของการมีสวนรวมของผูมีสวนไดเสียระหวางการนาํ VPA ไปปฏิบตั ิ

จนถึงปจจุบัน ทุกประเทศที่ไดลงนามใน VPA 
ไดรวมตัวแทนจากภาคประชาสังคมและภาคเอกชนในโครงสรางการดาํเนินงานในระดับชาตแิละในคณ
ะกรรมการดาํเนินงานรวม 

โปรดอานเพิ่มเติมไดที่ แกะกลอง VPA หัวขอ VPA สามารถเพิ่มการมีสวนรวมไดอยางไร 

การสือ่สาร ประเทศตางๆ มีแนวทางในการสื่อสารเกี่ยวกบักระบวนการ VPA ทีแ่ตกตางกัน แนวทางตางๆ 
อาจไดแก การตีพิมพสรุปนโยบายและสรุปการเจรจา การแถลงขาวแกสื่อมวลชน 
การจัดทําเว็บไซตระหวางขัน้ตอนการเจรจา VPA และตพีิมพรายงานของคณะกรรมการดําเนนิงานรวม 
อานเพิ่มเติมไดที ่แกะกลอง VPA หัวขอ การสื่อสารในกระบวนการ VPA 

การตรวจสอบทีเ่ปนอสิระ 
การตรวจสอบทีเ่ปนอิสระเปนสวนประกอบบังคบัของระบบการประกันความถูกตองตามกฎหมายของไมข
อง VPA 
การตรวจสอบมีสวนชวยใหเกิดความโปรงใสดวยการทบทวนและรายงานในเร่ืองระบบการประกันความ
ถูกตองตามกฎหมายของไม ผูตรวจสอบสงรายงานใหแกสหภาพยุโรปและประเทศหุนสวน VPA 
(โดยปกตแิลวสงใหแกคณะกรรมการดําเนินงานรวม) และจัดทาํรายงานสาธารณะ อานเพิ่มเติมไดที ่
แกะกลอง VPA หัวขอ การตรวจสอบที่เปนอิสระ  

ภาคผนวก VPA เรือ่งขอมลูสาธารณะ ภาคผนวก VPA 
เร่ืองขอมูลขาวสารสาธารณะระบเุอกสารและขอมูลตางๆ 
ที่ผูมีสวนไดเสียคดิวาควรไดรับการจัดทําเปนขอมูลขาวสารสาธารณะเพื่อเสริมสรางความเขมแข็งใหแก
ธรรมาภิบาลในภาคปาไมและเพือ่ทําใหสามารถติดตามตรวจสอบการนํา VPA ไปปฏิบตัไิด 
ขอมูลขาวสารดังกลาวมีความสําคัญอยางย่ิงตอการทํางานของผูสังเกตการณอิสระ ประเทศหุนสวน VPA 
บางประเทศไดสรางเวบ็ไซตเพื่อแบงปนขอมูลขาวสาร ยกตัวอยางเชน คาเมรูน 
และสาธารณรัฐคองโกโปรดอานเพิ่มเติมไดทีแ่กะกลอง VPA หัวขอ ภาคผนวก VPA 
วาดวยขอมูลขาวสารสาธารณะ 

ความชดัเจนทางสถาบนั กระบวนการ VPA 
ทําใหเกิดความกระจางวาใครที่เปนผูรับผดิชอบในเร่ืองใดในระบบการประกนัความถูกตองตามกฎหมาย

http://www.euflegt.efi.int/legality-definition1
http://www.euflegt.efi.int/timber-legality-assurance-system
http://www.euflegt.efi.int/legal-reforms
http://www.euflegt.efi.int/participation
http://www.euflegt.efi.int/communication-in-vpa-processes
http://www.euflegt.efi.int/independent-audit
http://www.minfof.cm/apvcameroun
http://www.apvflegtcong.org/
http://www.euflegt.efi.int/public-information
http://www.euflegt.efi.int/public-information


ของไมของประเทศ ฝายตางๆ 
จัดทําบนัทึกความรับผิดชอบเหลานี้ไวในเนื้อหาและในภาคผนวกของขอตกลง 
และในวิธีการปฏิบัตติางๆที่จะไดรับการพัฒนาขึ้นในภายหลังคือในระยะการนําไปปฏบิัติ 
ความรับผิดชอบที่ชัดเจนเพิม่ความเขาใจวาใครมีพันธะรับผิดชอบในการบังคับใชกฎหมายและผูมีสวนไ
ดเสียจําเปนตองทาํอะไรบางเพื่อปฏิบตัติามกฎหมาย 

ความเขาใจในเรือ่งการออกกฎหมาย ในหลายๆ ประเทศ 
ผูมีสวนไดเสียตองดิน้รนจึงจะสามารถเขาถงึขอความของกฎหมายได 
ย่ิงไมตองพูดถึงการเขาใจในขอกาํหนดของกฎหมาย การถกอภิปราย 
ในเร่ืองนิยามความถกูตองตามกฎหมายซึ่งเปนสวนหนึ่งของระบบการประกันความถกูตองตามกฎหมายข
องไมชวยผลักดันใหรัฐบาลกฎหมายทีเ่กี่ยวของไวในทีส่าธารณะสาํหรับผูมีสวนไดเสียไดเขาถึงและถกอ
ภิปราย ในกระบวนการ VPA ตางๆ จนถึงปจจุบัน โปรแกรมสนับสนนุตางๆ 
ไดเนนใหการสนบัสนุนในเร่ืองขีดความสามารถและทรัพยากรที่จะชวยใหกฎหมายเขาถึงได 
และในการทําใหกรอบกฎหมายมีความโปรงใสมากย่ิงขึน้   

ความทาทายในการนาํความมุงมัน่ในเรือ่งความโปรงใสไปปฏบิตั ิ

ความโปรงใสทําใหผูมีสวนไดเสียสามารถทาํความเขาใจ VPA นาํ VPAไปปฏิบัต ิและติดตาม VPA 
ไดงายขึ้น ความโปรงใสยังเพิ่มความนาเช่ือถือใหแกการออกใบรับรอง FLEGT 
ในหมูผูมีสวนไดเสยีของประเทศ ผูนําเขาในสหภาพยุโรป และผูบริโภค อยางไรก็ดี 
ประเทศสงออกไมสวนใหญไมไดใหความสนใจในเร่ืองความโปรงใสมากนกัในอดตี 
ดังนั้นอาจตองใชเวลากวาทีรั่ฐบาลเหลานี้จะนําความมุงม่ันดานความโปรงใสใน VPA มาปฏิบตั ิ

บางประเทศจําเปนตองพฒันาระบบและขัน้ตอนวิธกีารในการจัดการและแบงปนขอมูลขาวสาร 
ในบางกรณ ีขอมูลขาวสารอาจมีอยูแลวในที่สาธารณะแตอาจยากที่จะคนหาและแบงปน ในกรณีอ่ืนๆ 
เชน ไลบีเรีย ไมมีกฎหมายในรูปอิเล็กทรอนกิสและแมแตกฎหมายที่พิมพออกมาก็หาไดยาก 

ความลาชาในการนาํ VPA 
ไปปฏิบัติอาจเกิดขึน้เนื่องจากรัฐบาลมีแนวโนมที่จะมุงความสนใจไปที่ดานเทคนิคของการนาํไปปฏิบตัิเช
น ระบบการประกันความถูกตองตามกฎหมายของไม แทนที่จะเปนการปฏิรูปดานธรรมาภิบาล 
การมีสวนรวมของผูมีสวนไดเสียยังมีแนวโนมที่จะลดระดับลงเม่ือการเจรจาจบลงและการนําไปปฏิบตัิเร่ิม
ตนขึน้ ผูมีสวนไดเสียอาจจะยายความสนใจไปที่เร่ืองอ่ืน และ/หรือ 
ไมพยายามรุกคนหาวิธกีารเพื่อใหการปฏิรูปดานธรรมาภิบาลกาวหนาขึ้น 

ความทาทายอีกประการหนึง่ก็คือ ในระยะสั้น 
การพยายามเพิม่ความโปรงใสทําใหเปนการเผยใหเห็นถึงขอเท็จจริงในภาคปาไมและอาจทาํใหประเทศ
ถูกวพิากษวิจารณได 
จึงอาจดูเหมือนขัดแยงกันทีป่ระเทศที่ทาํการปฏิรูปกลับจะถูกวิพากษวิจารณมากกวาประเทศที่ไมสนับสนุ
นในเร่ืองความโปรงใส อยางไรก็ดีในระยะยาวแลว 
ประเทศที่ไดปรับปรุงความโปรงใสจะไดรับประโยชนเนือ่งจากมีตลาดจํานวนมากขึน้เร่ือยๆ 
ที่เรียกรองขอมูลวาประเทศนั้นๆ มีการจัดการภาคปาไมของตนอยางไร 

ตวัอยาง: ขอมลูขาวสารและพนัธะความรบัผดิชอบในอนิโดนเีซยี 

กระทรวงปาไมแหงประเทศอินโดนีเซียไดตพีิมพรายช่ือของบริษทัทั้งหมดที่ไดรับการตรวจพสิูจนแลววา
ถูกตองตามกฎหมายภายใตระบบการประกันความ ถูกตองตามกฎหมายของไมบนเวบ็ไซตของกระทรวง 
ผูตรวจสอบและผูนําเขาสามารถใชรายช่ือนี้เพื่อตรวจสอบความถูกตองของใบอนญุาตสงออก 



ไซตนี้ยังมีชองทางใหสามารถสงขอคําถามตางๆ ตอหนวยงานสารสนเทศดานการออกใบอนุญาต 
ซึ่งจะเก็บขอมูลใบอนุญาตแตละฉบบัไวในฐานขอมูล 
หนวยงานผูมีอํานาจแหงสหภาพยุโรปยังสามารถตรวจสอบหาความจริงในระบบและสงขอคาํถามไปยังห
นวยงานนี้ 
ในอนาคตหนวยงานผูมีอํานาจจะสามารถเขาถึงขอมูลทีจั่ดสงใหแกหนวยงานผูออกใบอนุญาตเพื่อการอ
อกใบอนุญาตไดโดยตรง 

หวัขอทีเ่กีย่วของในแกะกลอง VPA 

VPA สงเสริมธรรมาภิบาลปาไมไดอยางไร 

VPA เสริมสรางขีดความสามารถไดอยางไร 

VPA สามารถเพิ่มพันธะความรับผิดชอบไดอยางไร 

VPA เพิ่มความชัดเจนของกฎหมายและสถาบันไดอยางไร 

VPA สามารถเพิ่มการมีสวนรวมไดอยางไร  

http://www.euflegt.efi.int/how-a-vpa-promotes-good-forest-governance
http://www.euflegt.efi.int/capacity
http://www.euflegt.efi.int/accountability
http://www.euflegt.efi.int/legislative-and-institutional-clarity
http://www.euflegt.efi.int/participation


 

VPA สามารถเพิม่พนัธะความรบัผดิชอบไดอยางไร 

ทาํไมพนัธะความรบัผดิชอบจงึมคีวามสาํคญั 

ตามพันธะความรับผิดชอบ รัฐบาล บริษทั และบคุคลตองทําในสิ่งที่ไดสัญญาไว 
พวกเขาตองรับผิดชอบในการกระทาํของตนและพรอมที่จะรับผลจากการกระทํานัน้ 
พันธะความรับผิดชอบมีสวนชวยใหเกิดธรรมาภบิาลปาไมที่ดีในหลายทาง ไดแก 

• ทําใหประเทศไดประโยชนดวยการปรับปรุงกระบวนการและระบบตางๆ 
สําหรับการจัดสรรทรัพยากรปาไมและการเกบ็ภาษีรวมทั้งรายไดอ่ืนๆ 

• เพิ่มความชอบดวยกฎหมายใหแกสถาบันของรัฐ 

• ชวยใหชุมชนที่ไดรับผลกระทบจากการดําเนินการตัดไมไดแจงขอรองทุกขแกบริษัทหรือผูมีอํา
นาจ 

• ทําใหภาคปาไมมีความเปนธรรมเพิ่มขึ้นสาํหรับบริษทัที่ดาํเนินกิจการโดยถูกตองตามกฎหมายจา
กการลดโอกาสในการตัดไมผิดกฎหมาย และโดยการระบุและลงโทษกิจกรรมผิดกฎหมายตางๆ 

• ทําใหเกิดการตรวจสอบและคานอํานาจในอํานาจรัฐ 

ในทางกลับกัน การขาดพันธะความรับผดิชอบจะทาํใหการตัดไมผิดกฎหมายชุกชุม 
การขาดพันธะความรับผดิชอบสามารถทาํใหกฎหมายไรซึ่งอํานาจและทาํใหรัฐออนแอหากประชาชนสู
ญเสียศรัทธาเนื่องจากสถาบนัไมทําหนาทีข่องตน 

VPA สามารถเพิม่พนัธะความรบัผดิชอบไดอยางไร 

ขอตกลงการเปนหุนสวนดวยความสมัครใจ (VPA) 
ชวยทาํใหเกิดความชัดเจนและเปนเอกสารซึ่งบันทกึบทบาทและความรับผิดชอบของผูมีสวนไดเสียภาคป
าไม และขั้นตอนตางๆ ทีพ่วกเขาควรปฏิบตัิตาม VPA 
เพิ่มความชอบดวยกฎหมายของรัฐในสวนทีเ่กี่ยวของกบัความรับผิดชอบของรัฐที่มีตอปาไม VPA 
ยังใหวิธีการแกผูมีสวนไดเสยีที่มิใชภาครัฐในการใหผูมีอํานาจเขารับผดิชอบหากรัฐลมเหลวในการปฏิบั
ติหนาที ่

พันธะความรับผิดชอบขึน้อยูกับดานตางๆ ของธรรมาภิบาลที่ดี เชน ความโปรงใส ความชัดเจน 
และขีดความสามารถในการที่จะทาํใหผูมีอํานาจยอมรับผิดชอบ 
แตละดานเสริมสรางความเขมแข็งใหดานอ่ืนๆ กระบวนการ VPA 
สามารถมีสวนชวยในการปรับปรุงพันธะความรับผิดชอบใหดีขึ้นในหลายทาง ไดแก 

การมสีวนรวม ประการแรก โดยตัวกระบวนการ VPA เองแลวบังคบัใหผูมีสวนไดเสียตองเขามีสวนรวม 
การมีสวนรวมจะทาํใหม่ันใจไดถึงระบบการเปดกวางและใหโอกาสแกผูคนในการแสดงขอกังวล 
กระบวนการรวมปรึกษาหารือจะสรางพื้นที่ใหผูมีสวนไดเสียไดเขาใจในบทบาท สทิธ ิ
และความรับผิดชอบตางๆ ของแตละคน แตละกลุม 
และสรางขดีความสามารถในการเรียกรองพันธะความรับผิดชอบ 
พันธะความรับผิดชอบสวนหนึ่งจะขึ้นอยูกับขีดความสามารถและความสมัครใจของผูมีสวนไดเสียในการเ
ขารวมการเจรจาและการปฏิรูปกฎหมาย ดูขอมูลในหมวดแกะกลอง VPA หัวขอ VPA 
สามารถเพิ่มการมีสวนรวมไดอยางไร 

http://www.euflegt.efi.int/participation
http://www.euflegt.efi.int/participation


การสรางความเขมแขง็ใหกบัความชดัเจนในดานกฎหมายและการบงัคบัใชกฎหมาย 
ระบบการประกันความถกูตองตามกฎหมายของไมกาํหนดสิ่งที่ผูมีสวนไดเสยีภาคเอกชนตองดาํเนินการเ
พื่อแสดงใหเห็นถึงความถูกตองตามกฎหมายเพื่อใหสามารถทาํการคาได 
ระบบจะรวบรวมหลักฐานเพือ่ตรวจพสิูจนความถกูตองตามกฎหมาย 
และยังทาํใหเกิดความชัดเจนถึงบทบาทของผูที่ทาํหนาที่ตรวจสอบการปฏิบัติใหถูกตองตามกฎหมายและ
ขั้นตอนกระบวนการทีต่องปฏิบัตติามหากพบการ ไมปฏิบัติตาม 
การตรวจสอบทีเ่ปนอิสระของระบบการประกนัความถูกตองตามกฎหมายของไมยังตรวจสอบเพิ่มเติมอีกว
ารัฐบาลและหนวยงานรัฐตางๆ ไดดําเนินการตามทีก่ําหนดไวหรือไม 
ดังนั้นความเขมแข็งของระบบการประกันความถกูตองตามกฎหมายของไมจะชวยเสริมสรางความเขมแข็
งใหแกพันธะความรับผิดชอบในภาครัฐทั้งหมดและชวยใหหนวยงานผูบังคับใชกฎหมายสามารถกาํหนด
มาตรการบังคบัตอผูกระทําผิดกฎหมาย ดูที่หมวดแกะกลอง VPA หัวขอ VPA 
เพิ่มความชัดเจนของกฎหมายและและความชัดเจนระดบัองคกรไดอยางไร  

กลไกการรองทกุข VPA กําหนดกลไกตางๆ ในการแกไขขอรองเรียนและความขัดแยง ยกตวัอยางเชน 
VPA ทกุฉบับจะมีบทบัญญัตใิหผูมีสวนไดเสยีไดแจงปญหาขึ้นสู คณะกรรมการดาํเนนิงานรวม 
ดวยการเขียนหนังสอืใหแกทั้ง EU หนวยงานในประเทศหุนสวน VPA 
คณะกรรมการดาํเนินงานรวมจะอภิปรายถึงเร่ืองตางๆ ทีไ่ดรับการแจงขึน้มาในการประชุม VPA 
บางฉบับยังมีการกลาวถึงผูแจงเบาะแสเปนพิเศษ 

ผลลพัธอืน่ๆ ของ VPA  

เนื้อหาและภาคผนวกของ VPA อาจปรับปรุงพันธะความรับผิดชอบในทางอ่ืนๆ เชน 

• กําหนดใหตองแสดงขอมูลตอสาธารณชน (ดู VPA สามารถเพิ่มความโปรงใสไดอยางไร) 

• การรวมขอตกลงเร่ืองการแบงปนผลประโยชนในเนื้อหา VPA 

• การสรุปเคาโครงในพันธสญัญาดานความโปรงใสและการปฏรูิปกฎหมายที่ไดวางแผนไว 

• การตีพิมพแผนทีน่ําทางสาํหรับการนําไปปฏิบัตซิึ่งชวยใหผูมีสวนไดเสียสามารถติดตามความกา
วหนาไปยังเปาหมายได 

• การระบุวาขอรองเรียนเกี่ยวกับผูตรวจสอบอิสระอาจสงใหแกคณะกรรมการดาํเนนิงานรวม 

• การอนญุาตให VPA 
ยอมรับบทบาทของผูสังเกตการณอิสระซึ่งโดยปกตแิลวมาจากองคกรภาคประชาสังคม 

โปรดอานเพิ่มเติมไดที่หมวดแกะกลอง VPA หัวขอ การสงัเกตการณทีเ่ปนอิสระ 

 

ตวัอยาง ชมุชนในประเทศไลบเีรยีใหรฐับาลรบัผดิชอบ 

ภายใตกฎหมายปฏิรูปปาไมป ค.ศ. 2006 ของไลบีเรีย ในลําดับแรกรัฐบาลควรใหภาษีเชาทีด่ิน 30% 
ซึ่งบริษทัไมไดจายในการเชาที่ดินของชุมชนที่จะทําไมใหแกชุมชนปาไม อยางไรก็ดีระหวางป ค.ศ. 
2008 ถึง 2014 ชุมชนตางๆ ไมเคยไดรับเงินจากจํานวน 47 ลานดอลลารสหรัฐที่เปนหนี้พวกเขาอยูเลย 

ในอดีต ชุมชนตางๆ ในไลบเีรียดิ้นรนที่จะขอบรรเทาความเดือดรอนเหลานี ้อยางไรก็ดี 
ขีดความสามารถของกลุมชุมชนในการล็อบบี้รัฐบาลไดเพิ่มมากขึน้เนื่องจาก VPA 

"ในตอนนี ้เรามีความม่ันใจมากกวาเดิมในมติช้ีขาดซึ่งตองขอบคุณ VPA" Julie Weah ผูอํานวยการของ 
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Foundation for Community Initiatives 

ตัวแทนชุมชนจาก Union of Community Forest Development Committees ใชการประชุม VPA 
เพื่อเรียกรองใหชําระเงิน VPA 
ยังทําใหรัฐบาลตองรับฟงเนือ่งจากไมจากที่ดินของชุมชนอาจถือวาผิดกฎหมายตามคํานิยามความถูกตอ
งตามกฎหมายของ VPA หากไมมีการชําระเงิน 

ในป ค.ศ.2014 รัฐบาลไดตกลงยินยอมที่จะจายเงินทีเ่ปนหนี้คืนใหแกชุมชนตางๆ 

ที่มา: FERN. 2014. Forest Watch FLEGT Update. June 2014. 8pp. [ดาวนโหลดไฟล PDF]; Jeffree, M. 
2014. FLEGT forest power to the people. Timber Trades Journal Online October 2014: 48–49. 

 
 

หวัขอทีเ่กีย่วของกบัแกะกลอง VPA 

VPA สงเสริมธรรมาภบิาลปาไมไดอยางไร 

VPA เสริมสรางขีดความสามารถไดอยางไร 

VPA สามารถเพิ่มความโปรงใสไดอยางไร 

VPA สามารถเพิ่มพันธะความรับผิดชอบไดอยางไร 

VPA เพิ่มความชัดเจนของกฎหมายและองคกรไดอยางไร 

VPA สามารถเพิ่มการมีสวนรวมไดอยางไร 
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VPA เพิม่ความชดัเจนของกฎหมายและสถาบนัไดอยางไร 

ทาํไมความชดัเจนจงึมคีวามสาํคญั 

ความชัดเจนทางดานกฎหมายและความชัดเจนดานสถาบันหมายความวาขอกําหนดทางกฎหมายและบท
บาทรวมถึงความรับผิดชอบดานสถาบันมีความชัดเจนและไมขัดแยงกันเอง 
ความชัดเจนเปนสิ่งทีส่ําคญัของธรรมาภิบาลปาไมที่ดีเนือ่งจากชวยใหผูมีสวนไดเสียเขาใจในสิทธ ิ
ความรับผิดชอบ และภาระผกูพันตางๆ 

ความชัดเจนในกรอบกฎหมายสามารถชวยใหประเทศสามารถมีเคร่ืองมือดานการกาํกับดแูลที่ไมซบัซอน
และคงเสนคงวา ซึ่งผูมีสวนไดเสียสามารถเขาใจไดงาย 
ความชัดเจนดังกลาวจะขึ้นอยูกับระดับของความโปรงใส และเปนรากฐานของพันธะความรับผิดชอบ 

ในทางกลับกัน หากไมมีความชัดเจนในภาคปาไมของประเทศก็จะทําใหเกิดปญหาทางสังคม เศรษฐกิจ 
และ/หรือสิ่งแวดลอมได โดยปญหาอาจเกดิขึ้นเม่ือไมมีความชัดเจนในเร่ืองตอไปนี ้

• ใครมีสิทธใินทีด่ินและตนไม 

• อะไรคือไมถูกกฎหมายและอะไรที่ไมใช                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

• กฎหมายใดบางที่จะสามารถใชกับสถานการณหนึ่งๆ หากมีกฎหมายที่ขัดแยงกนัหลายฉบับ 

• บริษัทไมใดที่มีขอผูกพันที่จะตอบแทนตอชุมชนทองถิน่ 

• สถาบันใดที่รับผิดชอบในแตละดานของธรรมาภิบาลปาไม 

ดังนั้นความชัดเจนจึงเกี่ยวของโดยตรงกับขอตกลงการเปนหุนสวนดวยความสมัครใจ (VPA) 
และระบบการประกันความถกูตองตามกฎหมายของไมของขอตกลงเหลานี ้

VPA สามารถเพิม่ความชดัเจนไดอยางไร 

สวนประกอบทีถ่ือวามีนัยสาํคัญของกระบวนการ VPA 
คือการสนทนาแลกเปล่ียนของผูมีสวนไดเสียหลายฝายเพื่อตกลงยินยอมวาสิ่งใดบางที่ทําใหไมเปนไมถกู
กฎหมาย 
ผูมีสวนไดเสียจะถกอภิปรายแลกเปล่ียนกันในการทบทวนกฎหมายและระเบียบขอบังคับที่มีอยูในประเทศ
สงออกไมเพื่อระบุวากฎหมายและระเบยีบขอบังคับใดบางที่จะรวบรวมไวในนิยามความถูกตองตามกฎหม
ายของ VPA 
การสนทนาแลกเปล่ียนเหลานี้เปนโอกาสสาํหรับผูมีสวนไดเสียในเร่ืองปาไมที่จะระบถุึงขอกาํหนดทางกฎ
หมายและ/หรือการจัดระเบยีบทางสถาบันทีค่ลุมเครือและไมสอดคลองกัน 

เพื่อใหการสนทนาแลกเปล่ียนเกิดขึ้นได 
ประการแรกผูมีสวนไดเสียจําเปนตองสามารถเขาถึงและเขาใจกฎหมายที่มีอยู 
จากนั้นผูมีสวนไดเสียจึงสามารถถกอภิปรายกฎหมาย 
โดยเร่ิมจากการถกอภิปรายภายในกลุมผูมีสวนไดเสยีแตละกลุมเองและจากนั้นรวมกับกลุมผูมีสวนไดเสีย
กลุมอ่ืนๆ เพื่อมุงเนนไปที่ความไมสอดคลองกันของกฎหมายและเสนอแนวทางการแกไขปญหา 
ดังนั้นกระบวนการที่จะเพิ่มความชัดเจนจะขึ้นอยูกับทั้งการมีสวนรวมและระดับของความโปรงใส 
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จนถึงปจจุบัน 
การพิจารณาหารืออยางรอบคอบของผูมีสวนไดเสียในเร่ืองนิยามความถูกตองตามกฎหมายในกระบวนก
าร VPA ไดระบุถึงความขดัแยงในเร่ืองตางๆ ดังตอไปนี ้

• การเแปลความกฎหมายของขั้นตอนในการตัดไม 

• กฎหมายเกี่ยวกับการจัดสรรสัญญา กฎหมายหนึ่งกาํหนดใหเปนการประมูลแขงขัน 
ขณะที่อีกกฎหมายหนึ่งอนญุาตใหรัฐมนตรีใชดุลยพนิจิ   

• ความรับผิดชอบของหนวยงานตางๆ ของรัฐที่เกี่ยวกับการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม 

บอยคร้ังทีก่ระบวนการจัดทาํนิยามความถกูตองตามกฎหมายจะเผยใหเห็นถึงความไมคงเสนคงวา 
ความขัดแยงกันเอง และ/หรือ การทับซอนกนัของกฎหมายและระเบียบขอบังคบัตางๆ 
ของประเทศดังกลาว 
ดังนั้นกระบวนการนี้จึงสามารถระบถุึงการปฏิรูปกฎหมายที่จําเปนในการพฒันานิยามความถกูตองตามก
ฎหมายซึ่งจะทําใหผูมีสวนไดสวนเสียทกุฝายพอใจ ยกตวัอยางเชน VPA 
ไดระบุถึงการปฏิรูปกฎหมายและ/หรือระเบียบขอบังคับที่จําเปนเพือ่ใหเกิดการยอมรับในสิทธิ์ตามจารีตป
ระเพณี ปาชุมชน และตลาดภายในประเทศ   

นอกเหนอืจากการเพิ่มความชัดเจนทางดานกฎหมายแลว กระบวนการ VPA 
ยังชวยเพิ่มความชัดเจนในทางสถาบนัอีกดวย ภาคผนวกตางๆ ของ VPA 
ซึ่งบรรยายถึงระบบการประกันความถูกตองตามกฎหมายของไม คณะกรรมการดาํเนินงานรวม ใบรับรอง 
FLEGT การตรวจสอบที่เปนอิสระ และขอมูลสาธารณะ 
ทั้งหมดนี้ทําใหเกิดความชัดเจนวาใครมีความรับผิดชอบในเร่ืองอะไร 
บทบาทและความรับผิดชอบที่ชัดเจนเปนพืน้ฐานของพันธะความรับผดิชอบที่ไดรับการปรับปรุงใหดีขึ้นใ
นภาคปาไม 

ตวัอยาง ความชดัเจนดานกฎหมายในประเทศอนิโดนเีซยี 
 
ในอินโดนีเซีย มีกฎหมายและระเบียบขอบังคับมากกวา 900 ฉบับที่เกี่ยวของกับภาคปาไม 
ไมเพียงแตจํานวนกฎหมายเทานั้น แตตวักฎหมายเองก็ยังมีความสับสนและในบางคร้ังก็ไมสอดคลองกัน 
 
ในป 2003 หรือสี่ปกอนทีก่ารเจรจา VPA จะเร่ิมขึน้ 
องคกรภาคประชาสังคมไดเร่ิมกระบวนการที่จะทาํใหเกดิความชัดเจนในกฎหมายปาไมและพฒันานิยาม
ความถกูตองตามกฎหมาย 
การมีสวนรวมของรัฐบาลและภาคอุตสาหกรรมในกระบวนการนี้เพิ่มมากขึ้นหลังจากการเจรจา VPA 
เร่ิมตนในป 2007 เม่ือถึงปลายป 2008 
กลุมผูมีสวนไดเสียหลายฝายไดนําเสนอนิยามความถูกตองตามกฎหมายและขอเสนอเกี่ยวกับระบบการป
ระกันความถูกตองตามกฎหมายของไมแกรัฐบาล 
ภายในเวลาหกเดือนรัฐบาลและผูมีสวนไดเสียไดปรับปรุงแกไขขอเสนอและรวมขอเสนอเหลานี้ไวในกฎ
หมายฉบับใหม 
ทามกลางกฎหมายที่มีอยูหลายรอยฉบบั 
ผูมีสวนไดเสียไดระบุขอกฎหมายและระเบียบขอบังคับจํานวนหนึ่งที่เม่ือใชรวมกันแลวจะใหนิยามความถู
กตองตามกฎหมายทีต่รงกับความตองการของตนภายใต VPA 
อินโดนีเซียมีมาตรฐานการควบคุมหวงโซอุปทานเพียงหนึ่งเดียวและมีนิยามความถกูตองตามกฎหมายสาํ
หรับพื้นทีป่าเจ็ดแบบ 
 
กระบวนการ VPA ทําใหความถูกตองตามกฎหมายในภาคปาไมของอินโดนีเซียชัดเจนขึ้นอยางมาก VPA 
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ใหตัวช้ีวดัและมาตรการตรวจพิสูจนทีผู่ตรวจสอบสามารถใชในการประเมินความถูกตองตามกฎหมาย 
นิยามความถูกตองตามกฎหมายใหมนี้ทําใหเจาหนาทีต่าํรวจสามารถบังคับใชกฎหมายและระบบศาลยุติ
ธรรมสามารถดาํเนินคดีตอผูตัดไมโดยผิดกฎหมายไดงายขึ้น 
ภาคเอกชนไดใหการยอมรับนิยามใหมเหลานีอ้ยางกวางขวาง 
 
ตั้งแตป 2009 เปนตนมา 
ผูมีสวนไดเสียพหุภาคีไดทบทวนระบบการประกันความถูกตองตามกฎหมายของไมของอินโดนเีซีย 
หลายตอหลายคร้ัง 
การทบทวนนี้พิจารณาบทเรียนจากการนําไปฏิบัตแิละผลลัพธเบื้องตนของการประเมินระบบรวมกันระหว
างสหภาพยุโรป-อินโดนเีซีย  การทบทวนเหลานี้สงผลใหเกิดการเปล่ียนแปลงในกฎหมายที่ออกในป 
2009 ไดแกการปรับลดภาระของผูผลิตไมรายยอยที่มีความเสี่ยงต่าํในการปฏิบัตติามกฎหมาย 
 
 

หวัขอทีเ่กีย่วของกบัแกะกลอง VPA 

การปฏิรูปกฎหมายอันเปนผลมาจากกระบวนการ VPA 

คํานิยามความถูกตองตามกฎหมาย 

VPA สงเสริมธรรมาภบิาลปาไมไดอยางไร 

VPA เสริมสรางขีดความสามารถไดอยางไร 

VPA สามารถเพิ่มความโปรงใสไดอยางไร 

VPA สามารถเพิ่มพันธะความรับผิดชอบไดอยางไร 

VPA สามารถเพิ่มการมีสวนรวมไดอยางไร  
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VPA สามารถเพิม่การมสีวนรวมไดอยางไร 

ทาํไมการมสีวนรวมจงึมคีวามสาํคญั 

การมีสวนรวมหมายความวาผูคนเขามีสวนรวมในกระบวนการนโยบายที่จะสงผลกระทบตอตนเอง 
การมีสวนรวมมีอยูดวยกันหลายระดบัเร่ิมตั้งแตเพียงไดรับคําบอกเลาเกี่ยวกบักระบวนการนโยบายไปจน
ถึงการใหความคิดเห็นและสามารถชักจูงใหเกิดผล ตามตองการได 
วิธีหนึ่งในการมองการมีสวนรวมก็คือการมองวาเปนบันได 
โดยบันไดแตละขั้นจะแทนการมีสวนรวมในระดบัที่สูงขึน้กวาขั้นกอนหนา 

 

รปูที ่9. ‘บนัไดของการมสีวนรวม' ปรบัจาก Arnstein, S.R. 1969. A ladder of citizen participation. 
Journal of the American Institute of Planners 35: 216–224. 

การมีสวนรวมเปนแงมุมที่สําคัญของธรรมาภิบาลปาไมทีด่ีเนื่องจากชวยใหผูมีสวนไดเสียสามารถมีอิทธพิ
ลตอกระบวนการตัดสินใจตางๆ ที่จะสงผลกระทบตอตนเอง 
การมีสวนรวมยังมีประโยชนตอกระบวนการตัดสินใจดวยการทําใหไดการตดัสินใจที่สามารถนาํไปใชได
จริง เทาเทียม และเช่ือถอืได ซึ่งสะทอนฉันทามติในวงกวางในหมูผูมีสวนไดเสียไดมากกวาเดิม 

การมีสวนรวมอาจลดความขดัแยงและสรางความเช่ือใจกันในกลุมผูมีสวนไดเสียอีกดวย 
การมีสวนรวมอาจสงเสริมใหเกิดความเทาเทียมกันในการสรางนโยบายดวยการปรับปรุงความสัมพันธระ
หวางกลุมผูมีสวนไดเสยีที่กอนหนานี้มีความ สัมพันธที่ไมดี 

อยางไรก็ดี กอนการเจรจาขอตกลงการเปนหุนสวนดวยความสมัครใจ (VPA) 
การมีสวนรวมในการตัดสินใจของผูมีสวนไดเสียในประเทศสงออกไมนั้นพบไดยาก โดยเฉพาะอยางย่ิง 
ชุมชนที่เปนเจาของและใชทรัพยากรปาไมเพื่อการดาํรงชีวิตมักจะถูกกันออกจากการตัดสินใจในเร่ืองเกี่
ยวกับปาไม 



VPA เพิม่การมสีวนรวมไดอยางไร 

ระดับการมีสวนรวมและอิทธพิลของผูมีสวนไดเสียในกระบวนการ VPA เปนสิ่งที่ไมเคยพบมากอน 
กระบวนการ VPA สนับสนุนการมีสวนรวมทั้งใน กระบวนการ 
VPAเองและในฐานะเปนผลลัพธจากพันธสัญญาที่ฝายตางๆ ไดทําไวในเนื้อหาและภาคผนวกของ VPA 

VPA 
เปนขอตกลงทางการคาแรกที่ไดรับการพัฒนาผานกระบวนการผูมีสวนไดเสียหลายฝายแบบครอบคลุมซึ่
งมีผลกระทบตอการตัดสินใจในภาคปาไม ในประเทศสงออกไมหลายประเทศซึ่งไดเขาสูการเจรจา VPA 
ไมเคยมีกระบวนการใดเลยที่เปนกระบวนการแบบมีสวนรวมและครอบคลุมเชนนี้มากอน 

สหภาพยุโรปสนับสนนุการมีสวนรวมในวงกวางของผูมีสวนไดเสียทั้งในการเจรจาและการนํา VPA 
ไปปฏิบัตเิพื่อใหม่ันใจไดวาขอตกลงมีความนาเช่ือถือ นอกจากนี้ VPA 
ยังมีความแตกตางจากโครงการอ่ืนๆ ผูมีสวนไดเสียเขามีสวนรวมเนื่องจากระยะเวลาที่ยาวนานของ VPA 
ความครอบคลุมถึงนโยบายแหงชาติและการคาระหวางประเทศ 
และการมีสวนรวมทางการเมืองในระดับสูง 

พื้นทีซ่ึ่งกระบวนการ VPA 
สรางขึน้สําหรับการมีสวนรวมโดยผูมีสวนไดเสียหลายฝายจะเพิ่มความม่ันคงขึ้นเม่ือเวลาผานไป 
หากผูมีสวนไดเสียนาํขอมูลและะคณุคาเขามาสูกระบวนการ 
รัฐบาลจะเร่ิมมองวาผูมีสวนไดเสียเหลานี้เปนหุนสวนมากขึ้นเร่ือยๆ อยางไรก็ดี 
ในระยะแรกนั้นกลุมผูมีสวนไดเสียหลักจะประสบกับความทาทายดังตอไปนี ้

• กระบวนการ VPA 
มีผลกระทบและเกีย่วของกับหลายกระทรวงโดยมีวาระทีแ่ตกตางกันและการประสานงานระหวาง
กระทรวงตางๆ นั้นไมใชเร่ืองงาย 

• ผูมีสวนไดเสียภาคเอกชนมักจะไมมีการจัดระเบียบทีด่ีและมักจะมองไมเห็นถึงคณุคาทางธุรกิจขอ
งการตกลงเขารวมประชุมทีย่าวนานหลายตอ หลายคร้ังในกระบวนการ VPA 

• กลุมประชาสังคมอาจตอสูดิน้รนเพื่อเปนตัวแทนของผลประโยชนที่หลากหลายของตนและมักจะ
ถูกมองโดยรัฐบาลและภาคเอกชนวาเปนผู สรางปญหา 

การมสีวนรวมในระยะกอนการเจรจาของกระบวนการ VPA 

กอนที่ประเทศสงออกไมจะเขาสูการเจรจา VPA กับสหภาพยุโรป 
ประเทศนั้นจะตองทาํใหม่ันใจวาไดฉันทามติสนับสนุนในหมูผูมีสวนไดเสียสาํหรับกระบวนการ VPA 
เพื่อใหไดมาซึ่งฉนัทามติในหมูผูมีสวนไดเสยี 
สิ่งที่สําคัญทีสุ่ดคือผูมีสวนไดเสียตองไดรับขอมูลอยางครบถวน 
นั่นหมายความวาผูมีสวนไดเสียจําเปนตองเขาใจวา VPA 
สามารถทาํอะไรใหพวกเขาไดบางและจะชวยสนบัสนนุผลประโยชนของพวกเขาไดอยางไร 
ทั้งนี้รวมถึงอะไรบางที ่VPA ตองการจากพวกเขา 

หนวยงานภาครัฐ องคกรภาคประชาสังคม และกลุมผูมีสวนไดเสียที่รวมตัวกนัขึน้ เชน 
สมาคมการคาไมตางๆ 
อาจเปนผูนาํในการดึงใหผูมีสวนไดเสียเขามามีสวนรวมและแจงขอมูลใหแกผูมีสวนไดเสียไดรับทราบ 
สถาบัน EU และองคกรระหวางประเทศตางๆ มักจะใหการสนับสนุนในกิจกรรมดังกลาว 
การสนับสนุนที่ใหอาจอยูในรูปของการอบรมเชิงปฏิบตัิการ 
การประชุมสาธารณะและกิจกรรมสูภายนอกผานทางสื่อตางๆ 

http://www.euflegt.efi.int/vpa-processes
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การฝกทาํแผนทีผู่มีสวนไดเสียอาจชวยสรางความเขมแข็งใหแกการมีสวนรวมไดอีกดวย (ดูกลอง 
‘การทําแผนที่ผูมีสวนไดเสีย') 

 

การทาํแผนทีผู่มสีวนไดเสยี 

การทาํแผนที่ผูมีสวนไดเสียเปนเคร่ืองมือที่จะชวยระบวุาใครที่อาจไดรับผลกระทบและใครที่อาจทาํใหเกิ
ดผลกระทบตอนโยบายหรือกระบวนการ 
ผูที่ไดรับผลกระทบเหลานี้อาจรวมถึงตัวแทนจากกระทรวงและกรมตางๆ ของรัฐบาล 
ผูมีสวนไดเสียภาคเอกชนทั้งรายใหญและรายยอยตลอดหวงโซอุปทาน องคกรภาคประชาสังคม 
ชนพื้นเมือง และชุมชนตางๆ  

การฝกทาํแผนทีผู่มีสวนไดเสียอาจจะใชวิธกีารศึกษาวิเคราะหดวยเอกสาร 
การเขาพบและอภิปรายกับกลุมตางๆ ที่ไดรับผลกระทบโดยตรงและโดยออมจากภาคปาไม 
การฝกทาํแผนทีผู่มีสวนไดเสียอาจมีการประชุมซึ่งผูมีสวนไดเสียไดพูดคุยและตรวจสอบผลลัพธตางๆ 
ในกระบวนการ VPA 
บอยคร้ังที่รัฐบาลและกลุมผูมีสวนไดเสียจะใชการฝกทาํแผนที่ผูมีสวนไดเสียเพื่อชวยระบุผูมีสวนไดเสียแ
ละกลุมผูมีสวนไดเสียที่อาจเขามามีสวนรวมและ 
การสนับสนุนที่พวกเขาอาจตองการเพื่อชวยใหพวกเขาสามารถเขามามีสวนรวมได  

การทาํแผนที่ผูมีสวนไดเสียอาจสงเสริมใหเกิดกระบวนการ VPA 
ในลักษณะที่รวมเอาทกุฝายเขามามีสวนรวม อยางไรก็ดี 
การทาํแผนที่ผูมีสวนไดเสียอาจจะปดที่วางสาํหรับการมีสวนรวม ในกรณีตอไปนี้  

• ไมมีความครอบคลุมและไมรวมผูมีสวนไดเสียกลุมสาํคัญตางๆ เขามา 

• รัฐบาลจัดการฝกหัดในแบบ ‘บนลงลาง' 
แทนที่จะทํางานรวมกบักลุมผูมีสวนไดเสียทีส่รางแผนทีข่องตนเอง 

• รัฐบาลพิจารณาวาการทําแผนที่ผูมีสวนไดเสียกาํหนดแนนอนแลว 
และจะไมมีการเปล่ียนแปลงอีก แทนที่จะเปนกระบวนการทําซ้ํา 

 

การมสีวนรวมในระยะการเจรจาของกระบวนการ VPA 

การมีสวนรวมของผูมีสวนไดเสียในการเจรจา VPA หมายความวาสหภาพยุโรปและประเทศหุนสวน VPA 
สามารถพัฒนาขอตกลงซึ่งไดรับการสนับสนุนในวงกวาง 
การสนับสนุนในวงกวางดังกลาวจะชวยใหการนํา VPA 
ไปปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพสามารถทาํไดงายขึ้น 

ในระยะการเจรจาของกระบวนการ VPA ตางๆ จนถึงปจจุบัน 
รัฐบาลสวนใหญไดพฒันากระบวนการใหคําปรึกษาแบบมีสวนรวมซึ่งจะนาํเอาผูมีสวนไดเสียที่อาจไดรับ
ผลกระทบจาก VPA ผูมีสวนไดเสียซึ่งจะนําเอา VPA ไปปฏิบัติ และผูมีสวนไดเสียซึ่งมีผลประโยชนใน VPA 
เขาในกระบวนการ 
ในขณะทีค่วามรับผิดชอบในการทําใหกระบวนการใหคําปรึกษาเกดิขึ้นนั้นเปนของรัฐบาลของประเทศหุ
นสวน แตกลุมผูมีสวนไดเสยีแตละกลุมก็มีความรับผดิชอบในการทําใหเกิดการปรึกษาหารือภายในกลุม 

http://www.euflegt.efi.int/negotiation


การฝกทาํแผนทีผู่มีสวนไดเสียสามารถขยายการมีสวนรวมใหกวางขึ้นเพื่อใหม่ันใจไดวาผูมีสวนไดเสียที่
เกี่ยวของทั้งหมดเขามีสวนรวม (ดูกลอง ‘การทําแผนที่ผูมีสวนไดเสีย') 
ประสบการณที่ผานมาแสดงใหเห็นวาย่ิงการเสวนามีการโตตอบไปมามากขึ้นเพียงใด 
ก็จะสามารถสรางแนวทางแกไขปญหาไดมากขึ้นและเวลาที่ผูมีสวนไดเสยีใชเพื่อใหไดมาซึ่งฉันทามติใน
ประเด็นตางๆ ก็จะย่ิงลดลงมากเทานัน้ 
ดังนั้นการมีสวนรวมของผูมีสวนไดเสียชวยสรางความเขมแข็งใหแกการนําไปปฏิบตัิไดจริงและความนาเ
ช่ือถือของ VPA 
ซึ่งจะทาํใหเช่ือม่ันในความเปนเจาของของประเทศและขับเคล่ือนใหเกิดการปรับปรุงที่ดีขึ้นในเร่ืองของธ
รรมาภิบาล 

การเจรจา VPA สรางโอกาสในการสนับสนุนการมีสวนรวมใหเกิดขึ้นไดอยางมาก ยกตัวอยางเชน 
การอภิปรายในเร่ือง คาํนิยามความถกูตองตามกฎหมาย 
จะนําเอาผลประโยชนทีแ่ตกตางหลากหลายขึ้นมาวางไวบนโตะเจรจา 
ในระหวางที่เนือ้หาและภาคผนวกของ VPA เร่ิมเปนรูปเปนรางมากขึ้น เนื้อหาและภาคผนวกของ VPA 
เหลานี้สามารถรวมเอาพันธสัญญาตางๆ 
เขามาเพื่อทําใหการมีสวนรวมดําเนนิตอไปในระยะการนําไปปฏิบัต ิ

อยางไรก็ตาม รัฐบาลอาจพบวานีเ่ปนความทาทายประการหนึ่งในการจะจัดตั้ง 
โครงสรางและกระบวนการของผูมีสวนไดเสียหลายฝายซึ่งจะชวยใหผูมีสวนไดเสยีสามารถแสดงมุมมอง
ของตน 

แตละประเทศจะมีใชแนวทางที่แตกตางกัน ในประเทศเวยีดนาม 
รัฐบาลเลือกใชวธิีการใหคําปรึกษาชุมชนอยางครอบคลุมเพื่อรวบรวมขอกังวลตางๆ ในไลบีเรีย 
ชุมชนตางๆ ไมเพียงจะไดรับคําปรึกษา แตยังมีการใหทีน่ั่งในโครงสรางการเจรจาระดับชาติอีกดวย 
ในประเทศฮอนดูรัส 
มีการนาํขอมูลที่ไดจากเวทกีารเจาจาของผูมีสวนไดเสียหลายฝายระดับภูมิภาคปอนเขาสูการอภิปรายระ
ดับชาต ิ

ประสบการณที่ผานมาแสดงใหเห็นวา 
การทีก่ลุมผูมีสวนไดเสียสามารถเลือกตัวแทนของตนมีความสาํคัญเปนอยางย่ิง 
ตัวแทนเหลานีต้องรับผดิชอบตอผูที่ลงคะแนนเลือกพวกเขา 
ตัวแทนผูมีสวนไดเสียตองการวิธกีารที่มีประสิทธิภาพในการแบงปนขอมูลจากการเจรจากับผูที่ลงคะแนน
เลือกพวกเขาและปอนมุมมองของผูที่ลงคะแนน เลือกพวกเขาเขาสูการเจรจา 

เพื่อชวยใหผูมีสวนไดเสียสามารถเขารวมได กระบวนการ VPA ตองพิจารณาถึงประเด็นตางๆ เชน เวลา 
ทักษะ เงิน และทรัพยากรอ่ืนๆ 
ผูมีสวนไดเสียเองตองเขาใจและเขารวมในกระบวนการอยางมีประสิทธภิาพ เวทีของผูมีสวนไดเสยีตางๆ 
ตองการการสนับสนุนและการลงทุนใน  

• การศึกษาและการเพิ่มความตระหนกัรูในหมูผูมีสวนไดเสียในวงกวาง 
ซึ่งรวมถึงผูที่ลงคะแนนในเขตชนบทและพื้นทีซ่ึ่งเขาถึงไดยาก 

• การสือ่สารขอมูลทางเทคนิคและกฎหมายแกประชาชนทีใ่ชภาษาแตกตางกัน 
ระดับการรูหนังสือและพื้นหลังดานการศึกษาทีแ่ตกตางกัน 

ผูมีสวนไดเสียบางกลุมมีการรวมตัวกันเปนอยางดแีละทราบขอมูลครบถวน 
ในขณะทีผู่มีสวนไดเสียกลุมอ่ืนๆ เชน ชุมชนและธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กมักจะไมเปนเชนนั้น 

http://www.euflegt.efi.int/legality-definition1
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การสาํรวจที่ดาํเนินการโดย Tropenbos International ในสาธารณรัฐคองโกในป 2014 พบวารอยละ 90% 
ของผูมีสวนไดเสียไมมีขอมูลเกี่ยวกับการเจรจา VPA ทีก่าํลังดําเนนิอยู เพื่อจัดการกับปญหานี ้Tropenbos 
International ไดจัดการฝกอบรมในประเด็นปญหาตางๆ 
ที่เกี่ยวของกับผูที่ทาํการตัดไมเพื่อใชในการผลิตงานศิลปะและ VPA สาํหรับตัวแทนจากรัฐบาลทองถิ่น 
ชุมชน ผูทีท่ําการตัดไมเพื่อใชในการผลิตงานศิลปะ และภาคประชาสังคม 

การมสีวนรวมในระยะการนาํไปปฏบิตัขิองกระบวนการ VPA 

การมีสวนรวมของผูมีสวนไดเสียใน ระยะการนําไปปฏิบตัิของกระบวนการ VPA 
มีความสาํคัญมากเทยีบเทากับระยะการเจรจา การมีสวนรวมในระยะการนาํไปปฏิบตัิหมายความวา 
แทนที่จะเพียงปฏิบัตติามขอตกลง 
ผูมีสวนไดเสียอาจใหความเห็นวาการนําขอตกลงไปปฏบิัตินั้นควรเปนไปในลักษณะใด 
ดวยการมีสวนรวมในระยะการนําไปปฏิบตัิ 
ผูมีสวนไดเสียจะรับทราบขอมูลความคืบหนาทีเ่ปนปจจุบนัและสามารถมีสวนรวมในงานบางประการที่ตอ
งดําเนินการใหเสร็จสิน้ ซึ่งทาํใหมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จเพิ่มมากขึ้น 

อยางไรก็ดี เปนเร่ืองปกติทีก่ารเขารวมจะถดถอยลงไปเม่ือกระบวนการ VPA 
เล่ือนจากการเจรจาไปสูการนําไปปฏิบัติ 
สาเหตุบางสวนที่ทาํใหการมีสวนรวมอาจลดลงเนื่องจากการแตงตั้งคณะกรรมการดาํเนินงานรวม 
จะเกดิขึ้นหลังจากทีภ่าคทีั้งสองไดใหสัตยาบันในขอตกลงแลวเทานั้น 
การตั้งคณะกรรมการดาํเนนิงานรวมขึน้มานั้นอาจตองใชเวลาสักระยะหนึ่งหลังจากที่การเจรจาเสร็จสิ้นล
ง 

นอกจากนี้ การประชุมสองฝายซึ่งมักจะขบัเคล่ือนผูมีสวนไดเสียและกจิกรรมโครงสรางตางๆ 
ในระยะการเจรจา VPA จะไมเกิดขึน้บอยเชนเดิมในระยะการนําไปปฏิบตัิ 
เพื่อชวยในการจัดการปญหาของการจัดตั้งคณะกรรมการดําเนินงานรวมที่ลาชา 
สหภาพยุโรปและประเทศหุนสวน VPA 

อาจสรางคณะกรรมการดาํเนินงานรวมระหวางกาลในทนัทีทีก่ารเจรจาสิน้สุดลง 
คณะกรรมการดาํเนินงานรวมระหวางกาลหมายความวาการประชุมอยางเปนทางการยังคงเกิดขึ้นและขับ
เคล่ือนผูมีสวนไดเสยีตอไปได 

 เนื้อหาและภาคผนวกของ VPA แตกตางกันในระดับของการยึดตรึงการมีสวนรวมทีก่าํลังดําเนนิอยู 
แตทุกฉบับมีการกลาวถึงเร่ืองนี้ 
ระดับของรายละเอียดไมจํากัดเพียงแตขอบเขตของการเขารวมและมีความคาดหมายในหมูผูมีสวนไดเสี
ยจากทั้งสองฝายวาการมีสวนรวมจะดาํเนนิตอจนไป ถึงระยะการนําไปปฏิบัต ิ

VPA 
แตละฉบับเนนในเร่ืองการมีสวนรวมอยางตอเนื่องของผูมีสวนไดเสียในมาตราในเนือ้หาหลักและใหราย
ละเอียดเพิ่มเติมในภาคผนวก 
ซึ่งจะบรรยายถึงบทบาทของผูมีสวนไดเสยีในการควบคมุดูแลและการติดตามการนาํไปปฏิบัต ิ
บทบาทตางๆ อาจรวมถึงการมีสวนรวมในโครงสรางการดําเนนิงานในระดับชาติใน 
คณะกรรมการดาํเนินงานรวมในฐานะเปนแหลงขอมูลสาํหรับ การตรวจสอบที่เปนอิสระ 
หรือในฐานะผูสังเกตการณอิสระ  

VPA แตละฉบับแถลงวาสหภาพยุโรปจะจัดใหคาํปรึกษาอยางสมํ่าเสมอแกผูมีสวนไดเสียในการนาํ VPA 
ไปปฏิบัต ิการใหคําปรึกษาอยางสมํ่าเสมอเติมเต็มขอผกูพันของสหภาพยุโรปภายใตอนุสัญญาอารฮูส 

http://www.euflegt.efi.int/implementation
http://www.euflegt.efi.int/vpa-text-and-annexes
http://www.euflegt.efi.int/national-vpa-implementation-structures
http://www.euflegt.efi.int/joint-implementation-committees1
http://www.euflegt.efi.int/independent-audit
http://www.euflegt.efi.int/vpa-monitoring


ค.ศ. 1998 วาดวยการเขาถึงขอมูลขาวสาร 
การมีสวนรวมของสาธารณชนในการตัดสนิใจและการเขาถึงความยุติธรรมดานสิ่งแวดลอม 

 

ตวัอยางของการมสีวนรวมทีม่กีารปฏบิตัจิรงิ 

ใน กานา ภาคประชาสังคมไมไดมีตัวแทนในคณะกรรมการกาํกับการทํางานของ VPA 
ระดับชาติในคร้ังแรก เม่ือกลุมภาคประชาสังคมไดคดัคาน 
รัฐบาลไดสรางพื้นที่สาํหรับพวกเขาในคณะกรรมการ เม่ือกระบวนการ VPA เดินตอไป 
กลุมภาคประชาสังคมตางๆ ไดมีบทบาทสําคัญในการราง คํานิยามความถูกตองตามกฎหมาย 
การทดสอบระบบการติดตามไมดวยคอมพิวเตอรภาคสนามของกานาและในกระบวนการปฏิรูปกฎหมาย
ที่ VPA ไดสรางขึ้น  

ใน อนิโดนเีซยี 
ปจจุบันการปรึกษาหารือกับผูมีสวนไดเสียไดกลายเปนมาตรฐานสําหรับการเปล่ียนแปลงใดๆ 
ตอแผนการประกันความถูกตองตามกฎหมายของไม ยกตัวอยาง 
ระเบียบแหงชาตฉิบับปรับปรุงลาสุดซึ่งเปนผลจากการประเมินรวม VPA 
จากการปรึกษาหารือในระดบัภูมิภาคสีค่ร้ังและการปรึกษาหารือระดับชาตทิี่รวมผูมีสวนไดเสีย 300 ราย 
หลังจากการปรึกษาเสร็จสิ้น 
คณะกรรมการรางกฎหมายของผูมีสวนไดเสียหลายฝายไดทําการปรับปรุงแกไขจนเสร็จสิน้ 
องคกรภาคประชาสังคม รัฐบาล ภาคเอกชน และผูตรวจสอบทาํงานรวมกันเพื่อปรับปรุงใหระบบดขีึ้น 
ในป 2014 กลุมภาคประชาสงัคมของอินโดนเีซียไดมีคาํสั่งใหตัวแทนเจ็ดคนติดตามกระบวนการ VPA 
เปนเวลาหาปและกาํหนดวิธตีางๆ สาํหรับใหตวัแทนแจงขอมูลแกเครือขาย นอกจากนี้ 
หนึ่งในเจ็ดคนดังกลาวเปนตวัแทนของภาคประชาสังคมในคณะกรรมการดาํเนินงานรวมของ VPA  

ใน ไลบเีรยี องคกรที่มิใชองคกรรัฐบาลไดรองขอพื้นที่สาํหรับตวัแทนชุมชนบนโตะการเจรจา VPA 
คําขอนี้เปนผลใหเกิดที่นั่งสาํหรับตวัแทนชุมชนเจ็ดทีแ่ละสี่ทีส่ําหรับตวัแทนจากองคกรที่มิใชองคกรรัฐ 
ตัวแทนไดพัฒนาระบบตางๆ สําหรับการปอนขอมูลกลับไปยังชุมชนและสําหรับชุมชนตางๆ 
ในการปอนขอมูลเขามาในการเจรจา 

 
 

  

มุมมองของ Obed Owusu-Addai ในเรือ่งการมสีวนรวมในกระบวนการ VPA ของกานา 

"ขณะนีเ้ราไดนั่งบนโตะเดียวกันกับรัฐบาลและอุตสาหกรรมในการจัดการปาไมในกานาอยางแทจริง 
ดังนั้น FLEGT จึงเปนโอกาสที่ดีย่ิงสําหรับเราทกุคนในกานา 
โดยเฉพาะอยางย่ิงจากมุมมองของภาคประชาสังคม… 
ในระยะเวลาอันใกลนี้เราคาดวาระบบจะมีความเขมแข็งจากการเขารวมอยางลนหลามจากภาคประชาสัง
คม ไมเพียงแตภาคประชาสงัคมเทานัน้ แตยังมีการเขารวมของชุมชนในการจัดการปาไมในกานา 
ดังนั้นเราจึงคาดวาจะมีการเปล่ียนแปลงมากมายและเราเร่ิมที่จะเห็นการเปล่ียนแปลงบางประการเกิดขึ้น
แลวซึ่งก็ดูดี อนาคตของเราดูดีมากๆ"  

Obed Owusu-Addai, Civic Response, พิธกีรของ Forest Watch Ghana / ที่มา: EU FLEGT Facility 
interview 2014 

 



 

หวัขอทีเ่กีย่วของกบัแกะกลอง VPA 

ผลผลิตจาก VPA 

VPA สงเสริมธรรมาภบิาลปาไมไดอยางไร 

โครงสราง VPA 

VPA สามารถเพิ่มพันธะความรับผิดชอบไดอยางไร 
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โครงสราง VPA 

กระบวนการของขอตกลงการเปนหุนสวนดวยความสมัครใจ (VPA) นําผูเจรจาและผูมีสวนไดเสียอ่ืนๆ 
มารวมกันในโครงสรางหรือฟอร่ัมที่มีอยูเดิมหรือโครงสรางใหม เพื่อ: 

• แบงปนขอมูลขาวสารและมุมมอง 

• ถกอภิปรายประเด็นตางๆ 

• พัฒนาจุดยืนในการเจรจาและเอกสารแสดงจุดยืน 

• เจรจาเนื้อหาของ VPA 

• นําแงมุมตางๆ ของ VPA ไปปฏิบัต ิ

โครงสราง VPA บางอยาง เชน เวทเีอ็นจีโอหรือสมาคมของผูคาไม 
ไดรวบรวมสมาชิกของกลุมผูมีสวนไดเสียแตละกลุม โครงสราง VPA อ่ืนๆ เชน 
คณะกรรมการกาํกับการทํางานดานเทคนิคและทีมเจรจาระดบัประเทศมีสมาชิกจากผูมีสวนไดเสียหลายก
ลุม 

รัฐบาลของประเทศสงออกไมที่เขารวมในกระบวนการ VPA ตดัสินใจวาจะจัดระเบียบโครงสราง VPA 
อยางไรเพื่อใหบรรลุผลประโยชนทีแ่ตกตางกันของผูมีสวนไดเสียของประเทศ ในโครงสราง VPA 
บางอยาง เชน คณะกรรมการเจรจา เปนโครงสรางระดับชาติ ในขณะที่โครงสรางอ่ืนๆ เชน 
คณะกรรมการดาํเนินงานรวม เปนโครงสรางทวิภาค ี

หวัขอทีเ่กีย่วของในแกะกลอง VPA 

โครงสรางการเจรจา VPA ระดับชาต ิ

โครงสรางการดาํเนนิงาน VPA ในระดับชาต ิ

โครงสรางผูมีสวนไดเสียในกระบวนการ VPA ระดับชาต ิ

โครงสรางฝายสหภาพยุโรป 

คณะกรรมการดาํเนินงานรวม 

http://tp/www.euflegt.efi.int/vpa-stakeholders
http://www.euflegt.efi.int/national-vpa-negotiating-structures
http://www.euflegt.efi.int/national-vpa-implementation-structures
http://www.euflegt.efi.int/national-vpa-stakeholder-structures
http://www.euflegt.efi.int/eu-structures
http://www.euflegt.efi.int/joint-implementation-committees1


 

โครงสรางการเจรจา VPA ระดบัชาต ิ

ในระยะการเจรจาของกระบวนการขอตกลงการเปนหุนสวนดวยความสมัครใจ (VPA) 
รัฐบาลของประเทศสงออกไมจะใชโครงสรางตางๆ ที่ไดสรางขึน้เพื่อ: 

• พัฒนาและแสดงจุดยืนในการเจรจา  

• นําสหภาพยุโรปเขาสูการเจรจาทวภิาค ี

• รางเนื้อหาและภาคผนวกของ VPA 

แตละประเทศจะสรางโครงสรางการเจรจาตามบริบทและความตองการของตน ผลก็คอื 
โครงสรางการเจรจาจะแตกตางกนัไปในแตละประเทศ ในกระบวนการ VPA สวนใหญ 
รัฐมนตรีหรือตัวแทนจากกระทรวงที่รับผิดชอบในเร่ืองปาไมจะนําทีมหรือคณะกรรมการเจรจา 
ทีมเจรจาจะไดรับขอมูลทางเทคนิคและทางการเมืองจากโครงสรางอ่ืนๆ และผูมีสวนไดเสียอ่ืนๆ 
เพื่อวางกรอบทาทีในการเจรจา 

จนถึงปจจุบัน โครงสรางการเจรจาระดับชาติในกระบวนการ VPA 
ไดรวมเอาตัวแทนจากหลากหลายกระทรวงของรัฐบาล 
ทั้งนี้เนื่องจากมีกระทรวงจํานวนมากที่เปนผูมีสวนไดเสยีซึ่งมีผลประโยชนสาํคัญในกระบวนการ VPA 
นอกจากนี้ 
กฎหมายและระเบียบขอบังคบัที่ประกอบขึ้นเปนนิยามความถูกตองตามกฎหมายของประเทศจะอยูภายใต
เขตอํานาจของหลายกระทรวง 

มีหัวขอแยกตางหากในแกะกลอง VPA ที่อธบิายถึงโครงสรางการเจรจาของ คาเมรูน กานา ไลบเีรีย 
และสาธารณรัฐคองโก 

การเปนผูแทนของผูมสีวนไดเสยีในโครงสรางการเจรจาระดบัชาต ิ

ในประเทศสวนใหญที่เขารวมในการเจรจา VPA 
ตัวแทนของภาคเอกชนและองคกรภาคประชาสังคมไดมีสวนรวมในการเจรจาดวย 
การมีสวนรวมนั้นจะทาํผานทางการเปนสมาชิกของทีมเจรจาและ/หรือคณะกรรมการที่ปรึกษาทางเทคนิ
คหรือผานทางกระบวนการปรึกษาหารือ ตวัอยางเชน 

• ในสาธารณรัฐคองโก 
รัฐบาลไมเพียงแตจะสรางทมีคณะกรรมการเจรจาและกาํกับการทํางานพหุภาคเีพื่อรางและรวบร
วมจุดยืนตางๆ แตยังสราง 'สภา' ผูมีสวนไดเสียพหุภาคขีึน้ 
สภานีถ้กอภปิรายจุดยืนในการเจรจากับกลุมผูมีสวนไดเสียที่กวางขวาง 

(มีตัวแทนจากภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และรัฐบาล 100 คน) 
สภาเปนกลไกที่จะชวยใหเกดิปฏิสัมพันธและการเสวนาเพื่อที่จะใหไดมาซึ่งฉันทามต ิ

• ในกานา ไลบีเรีย และสาธารณรัฐคองโก 
คณะกรรมการกาํกับการทํางานไดตั้งคณะทํางานพหุภาคีขึ้นเพื่อรางภาคผนวกของ VPA เชน 
ภาคผนวกที่วาดวยนิยามความถกูตองตามกฎหมายหรือ 
ระบบการประกันความถกูตองตามกฎหมายของไม ในประเทศอ่ืนๆ 
คณะกรรมการกาํกับการทํางานจะวาจางผูเช่ียวชาญหรือที่ปรึกษาเพื่อรางภาคผนวก 

http://www.euflegt.efi.int/negotiation
http://www.euflegt.efi.int/cameroon-vpau
http://www.euflegt.efi.int/ghana-vpau
http://www.euflegt.efi.int/liberia-vpau
http://www.euflegt.efi.int/republic-of-the-congo-vpau
http://www.euflegt.efi.int/national-private-sector
http://www.euflegt.efi.int/national-civil-society-stakeholders
http://www.euflegt.efi.int/vpa-text-and-annexes
http://www.euflegt.efi.int/legality-definition
http://www.euflegt.efi.int/legality-assurance-system


• ในปจจุบัน ไลบีเรียเปนประเทศเดียวที่มีตัวแทนชุมชนเขารวมในโครงสรางการเจรจา 
โดยใหที่นั่งเจ็ดที่ในคณะกรรมการกาํกับการทํางานดานเทคนคิ 

บางประเทศยังคงตองพยายามตอไปเพื่อใหผูมีสวนไดเสยีมีสวนรวมในโครงสรางการเจรจา 
อยางไรก็ตาม 
ประสบการณที่ผานมาแสดงใหเห็นวาการมีตัวแทนผูมีสวนไดเสียมีสวนชวยในการเจรจาและเพิ่มความน
าเช่ือถือใหแก VPA อีกดวย หากปราศจากการมีสวนรวมของผูมีสวนไดเสียหลายฝายแลว: 

• การตัดสินใจจะไดรับขอมูลจากผูมีสวนไดเสียนอยลงและจึงมีความเสี่ยงที่จะถูกปฏิเสธในภายหลั
ง 

• การเคล่ือนไหลของขอมูลขาวสารระหวางผูมีสวนไดเสยีและรัฐบาลจะมีอยางจํากัด 

ประสบการณที่ผานมายังแสดงใหเห็นวา 
การมีสวนรวมจะดีทีสุ่ดเม่ือผูมีสวนไดเสียเลือกตัวแทนของตนเอง ในบางประเทศ 
รัฐบาลเลือกตวัแทนภาคประชาสังคมใหแกทีมเจรจาพหุภาค ีในแตละกรณี 
เปนที่ชัดเจนวาผูที่ไดรับการแตงตั้งไมไดรับการสนับสนนุจากสมาชิกอ่ืนๆ ในกลุมของตน 
เม่ือไดเรียนรูเชนนีแ้ลว 
รัฐบาลจึงไดนาํผูทีต่นแตงตัง้ออกจากทีมเจรจาและขอใหองคกรภาคประชาสังคมเลือกตวัแทนของพวกเ
ขาเอง 

หวัขอทีเ่กีย่วของในแกะกลอง VPA 

ผูมีสวนไดเสียของประเทศในกระบวนการ VPA 

VPA สามารถเพิ่มการมีสวนรวมไดอยางไร 

โครงสรางการดาํเนนิงานในระดับชาต ิ

http://www.euflegt.efi.int/participation
http://www.euflegt.efi.int/vpa-country-stakeholders
http://www.euflegt.efi.int/participation
http://www.euflegt.efi.int/national-vpa-implementation-structures


 

โครงสรางการเจรจาระดบัชาตใินคาเมรนู 

  

 

คณะกรรมการกาํกบัการทาํงาน 

บทบาทของคณะกรรมการกาํกับการทํางานคือการพฒันาจุดยืนในการเจรจาตอรองและรางภาคผนวก 
VPA โดยมีการปรึกษาหารือกับผูมีสวนไดเสีย สมาชิกของคณะกรรมการนี ้ประกอบดวย 

รฐับาล: ตวัแทนจากกระทรวงปาไม ตําแหนงประธาน สํานักนายกรัฐมนตรี 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย รัฐมนตรีวาการกระทรวงตางประเทศ รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงเศรษฐกิจ การวางแผนและการจัดการดนิแดน รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง 
(กรมศุลกากรและสรรพสามิต) 

ภาคเอกชน: ตวัแทนจาก Cameroon Wood Supply Group; National Association of Young Timber 
Loggers และ Wood Processors; Professional Syndicate of Industrial Processors and Exporters of 
Special Forests Products; General Surveillance Society 

ภาคประชาสงัคม: หนึ่งที่นั่งเปนของ EC Forest Platform Cameroon 
และอีกหนึ่งที่นั่งเปนของตวัแทนจากภาคประชาสังคมซึง่มีประสบการณในเร่ืองที่อยูระหวางการอภิปราย 

รฐัสภา: สมาชิกรัฐสภาสองทานเขารวมในป 2008 ซึ่งเปนปที่หลังการเจรจาเร่ิมตนขึ้น 

คณะกรรมการดานการเจรจา 



บทบาทของคณะกรรมการดานการเจรจาคือดําเนนิการเจรจา VPA กับสหภาพยุโรป 
โดยจะมีสมาชิกภาพเชนเดียวกับคณะกรรมการกาํกบัการทํางานแตมีรัฐมนตรีวาการกระทรวงปาไมเพิ่มเ
ขามา 

ผูมสีวนไดเสยี 

โครงสรางของผูมีสวนไดเสยีประกอบดวยกลุมภาคเอกชนสี่กลุมและอีกหนึ่งเวทภีาคประชาสังคม 

 

ขอมลูเพิม่เตมิ 

หวัขอทีเ่กีย่วของกบัแกะกลอง VPA 

ระยะการเจรจาของกระบวนการ VPA 

โครงสราง VPA 

โครงสรางการเจรจา VPA ระดับชาต ิ

 

http://www.euflegt.efi.int/negotiation
http://http/www.euflegt.efi.int/vpa-structures
http://www.euflegt.efi.int/national-vpa-negotiating-structures


โครงสรางการเจรจาระดบัชาตใินกานา 

 

คณะกรรมการกาํกบัการทาํงาน 

คณะกรรมการกาํกับการทํางานทาํหนาที่กาํกับดูแลกระบวนการ VPA 
และพฒันาจุดยืนในการเจรจาผานการพูดคุยปรึกษาหารือกับตวัแทนผูมีสวนไดเสีย 
สมาชิกของคณะกรรมการกาํกบัการทํางานประกอบดวย 

รฐับาล: ตวัแทนจากหนวยงานรัฐบาลและกระทรวงตางๆ แปดคน 

ภาคเอกชน: ตวัแทนสองคนจาก Ghana Timber Millers Organization 

ภาคประชาสงัคม: ตัวแทนสองคน (หนึ่งคนจาก Forest Watch Ghana 
และอีกหนึ่งคนเปนตัวแทนภาคประชาสังคมในวงกวาง) 

คณะทาํงาน 

คณะทํางานดานเทคนิคสี่คณะจะใหคําแนะนาํในองคประกอบการเจรจา VPA ดังตอไปนี้ 

• คํานิยามความถูกตองตามกฎหมาย 

• ระบบการประกันความถกูตองตามกฎหมายของไม 

• การปรับปรุงโครงสรางอุตสาหกรรม 

• ตลาดภายในประเทศ 

คณะทํางานคณะที่หาจะรวบรวมคําแนะนําของกลุมอ่ืนๆ เพื่อสรางกรอบการทํางานทีส่อดคลองกัน 



คณะทํางานแตละคณะจะมีตวัแทนอยางนอยหนึ่งคนจากแตละกลุมของผูมีสวนไดเสียสามกลุมหลัก 
(รัฐบาล ภาคเอกชน และภาคประชาสงัคม) 

สาํนกัเลขาธกิารของ VPA 

สํานกัเลขาธกิารของ VPA จะมีหนาที่ในการประสานงานและใหการสนับสนนุดานเทคนิคแกกระบวนการ 
VPA โดยจะประกอบดวยบุคลากรสามคนจากคณะกรรมาธิการปาไม 
ซึ่งใหสถานทีแ่กสํานกัเลขาธิการของ VPA 

ขอมลูเพิม่เตมิ 

หวัขอทีเ่กีย่วของกบัแกะกลอง VPA 

ระยะการเจรจาของกระบวนการ VPA 

โครงสราง VPA 

โครงสรางการเจรจา VPA ระดับชาต ิ

 

http://www.euflegt.efi.int/negotiation
http://http/www.euflegt.efi.int/vpa-structures
http://www.euflegt.efi.int/national-vpa-negotiating-structures


 

โครงสรางการเจรจาระดบัชาตใินไลบเีรยี 

 

คณะกรรมการกาํกบัการทาํงาน 

สมาชิกในคณะกรรมการกาํกับการทาํงานจะประกอบดวยตัวแทนจากรัฐบาล 9 คน 
ตัวแทนจากภาคเอกชน 3 คน ตัวแทนจากพันธมิตร NGO  4 คน และตัวแทนจากชุมชน 7 คน 

คณะกรรมการเจรจา 

สมาชิกของคณะกรรมการเจรจาประกอบดวย รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตร ตัวแทนจากรัฐบาล 9 คน 
ตัวแทนจาก ภาคเอกชน 1 คน และตวัแทนจากภาคประชาสังคม 1 คน 

เวทขีองผูมสีวนไดเสยี 

โครงสรางของผูมีสวนไดเสยีจะประกอบดวย: 

ภาคเอกชน: สมาคมไมแหงไลบีเรีย; สมาคมผูตัดไมแหงไลบีเรีย 

ภาคประชาสงัคม: NGO Coalition for Liberia (องคกรสมาชิก 24 องคกร) 

ชมุชน: หาเวทีซึ่งเปนตัวแทนของ 15–20 ชุมชน 

 

ขอมลูเพิม่เตมิ 

หวัขอทีเ่กีย่วของกบัแกะกลอง VPA 



ระยะการเจรจาของกระบวนการ VPA 

โครงสราง VPA 

โครงสรางการเจรจา VPA ระดับชาต ิ

http://www.euflegt.efi.int/negotiation
http://http/www.euflegt.efi.int/vpa-structures
http://www.euflegt.efi.int/national-vpa-negotiating-structures


 

โครงสรางการเจรจาระดบัชาตใินสาธารณรฐัคองโก 

 

คณะกรรมการดานการเจรจา 

สมาชิกของคณะกรรมการดานการเจรจาไดแก รัฐมนตรีวาการกระทรวงปาไม ตัวแทนจากรัฐบาล 9 คน 
ตัวแทนจาก ภาคเอกชน 2 คน และตวัแทนจากภาคประชาสังคม 3 คน 

คณะกรรมการกาํกบัการทาํงาน 

บทบาทของคณะกรรมการกาํกับการทํางานคือการพฒันาจุดยืนในการเจรจาและรางภาคผนวก VPA 
ตางๆ โดยมีการพูดคุยปรึกษาหารือกับผูมีสวนไดเสีย 
ภาคผนวกสวนใหญจะรางโดยสมาชิกของคณะกรรมการกลุมเล็กๆ และผูเช่ียวชาญจากภายนอก 
คณะกรรมการจะพบกนัสัปดาหละคร้ังและแบงปนรายงานของตนกับผูมีสวนไดเสียทีเ่กี่ยวของในกระบวน
การ สมาชิกภาพของคณะกรรมการนั้นเปนเชนเดียวกบัของคณะกรรมการดานการเจรจา 
ยกเวนแตไมมีรัฐมนตรีวาการกระทรวงปาไมเขารวม 

สมชัชาใหญ 

บทบาทของสมัชชาใหญคือการประเมินและตรวจสอบความถกูตองของเอกสารตางๆ 
ที่คณะกรรมการกํากับการทาํงานไดจัดทําขึ้นเพื่อใหคณะกรรมการเจรจาไดใชในการเจรจาสองฝาย 
สมัชชาใหญจะมีสมาชิกราว 100 คนที่เลือกมาจากภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และรัฐบาล 

ขอมลูเพิม่เตมิ 

หวัขอทีเ่กีย่วของกบัแกะกลอง VPA 



ระยะการเจรจาของกระบวนการ VPA 

โครงสราง VPA 

โครงสรางการเจรจา VPA ระดับชาต ิ

http://www.euflegt.efi.int/negotiation
http://http/www.euflegt.efi.int/vpa-structures
http://www.euflegt.efi.int/national-vpa-negotiating-structures


 

 

ผูประสานงานเจรจา VPA 

สวนใหญแลว 
รัฐบาลของประเทศหุนสวนจะกาํหนดผูประสานงานเจรจาระดบัชาติเพือ่ประสานงานในกระบวนการขอต
กลงการเปนหุนสวนดวยความสมัครใจ (VPA) ผูประสานงานเจรจาอาจเปนบคุคลหรือโครงสราง 
โดยอาจอยูภายในหรือภายนอกหนวยงานรัฐก็ได 
รัฐบาลอาจระบุตวัผูประสานงานเจรจาระหวางหรือกอนการเจรจา VPA 
ผูประสานงานเจรจาอาจยังคงประสานกระบวนการ VPA ตอไปในระยะการนําไปปฏิบัติ  

• ในสาธารณรฐัแอฟรกิากลาง 
รัฐบาลไดแตงตั้งขาราชการในกระทรวงสิ่งแวดลอมใหเปนผูประสานงานเจรจาเพื่อทําหนาทีเ่ลข
าธิการใหแกคณะกรรมการการประสานงาน VPA แหงชาติ 
ขาราชการผูนี้จะดแูลในสวนของการบริหารจัดการและลอจิสติกสของกระบวนการและจะมีผูชว
ยหนึ่งคน 

• ในกานา 
รัฐบาลไดแตงตั้งขาราชการในคณะกรรมาธิการปาไมใหเปนผูประสานงานเจรจานอกเหนือจาก
หนาทีท่ี่มีอยูเดิม 

• ในอนิโดนเีซยี กอนการเจรจา VPA อยางเปนทางการจะเร่ิมขึ้น 
กระทรวงปาไมจะระบุตัวขาราชการ 12 
คนอยางเปนทางการเพื่อทําหนาทีเ่ปนผูประสานงานเจรจา 
โดยกลุมขาราชการนี้จะดาํเนินกิจกรรมเพื่อเพิ่มความตระหนักรูและพิจารณาไตรตรอง VPA 
อยางละเอียดถีถ่วนทั้งในกระทรวงเองและในหนวยงานรัฐบาลที่เกี่ยวของอ่ืนๆ 
นอกจากนี้กลุมยังพฒันาเอกสารที่จะสนับสนนุจุดยืนของอินโดนีเซีย 
ประสานงานกิจกรรมระหวางรัฐบาลและผูมีสวนไดเสียอ่ืนๆ 
และจัดการอบรมเชิงปฏิบตัิการสําหรับผูมีสวนไดเสียหลายฝายเพื่อนาํไปสูการตดัสินใจเร่ิมการเ
จรจา 

• ลาว กาํหนดผูประสานงานเจรจาขึ้นตั้งแตเร่ิมในระยะกอนการเจรจา 
โครงสรางของผูมีสวนไดเสยีหลายฝายประกอบดวย สามกระทรวง ภาคเอกชน 
และภาคประชาสังคม 

• ไลบเีรยี 
กําหนดเลขาธกิารดานเทคนคิอิสระซึ่งประกอบดวยสี่คนเพื่อชวยอํานวยความสะดวกในกระบวน
การ VPA เม่ือการเจรจาสิ้นสดุลง 
รัฐบาลจะมอบหมายใหเลขาธิการดานเทคนิคประสานงานกิจกรรมระยะกอนการนาํ VPA 
ไปปฏิบัติในชวงระหวางการสิ้นสุดการเจรจาและการใหสัตยาบัน 
หลังจากทีก่ารใหสตัยาบันสิน้สุดลง คณะกรรมการดําเนนิงานรวมก็จะเร่ิมการทํางาน 

 

หวัขอทีเ่กีย่วของกบัแกะกลอง VPA 

โครงสรางการดาํเนนิงานในระดับชาต ิ

http://www.euflegt.efi.int/negotiation
http://www.euflegt.efi.int/implementation
http://www.euflegt.efi.int/national-vpa-implementation-structures


โครงสรางการเจรจาระดับชาต ิ

VPA สามารถเพิ่มการมีสวนรวมไดอยางไร 

ลงิคภายนอก 

Duffield, L. and Ozinga, S. 2014. Making Forestry Fairer. A Practical Guide for Civil Society 
Organisations Taking Part in VPA Negotiations. FERN. 68pp. [ดาวนโหลดไฟล PDF]  

http://www.euflegt.efi.int/national-vpa-negotiating-structures
http://www.euflegt.efi.int/participation
http://www.fern.org/sites/fern.org/files/makingforestryfairer_internet.pdf


 

คณะกรรมการดาํเนนิงานรวม VPA 

ในขอตกลงการเปนหุนสวนดวยความสมัครใจ (VPA) 
สหภาพยุโรปและประเทศหุนสวนจะตั้งคณะกรรมการดาํเนินงานรวม 
วัตถปุระสงคหลักของคณะกรรมการชุดนีค้ือการกาํกบัดแูลการนํา VPA 
ไปปฏิบัตคิณะกรรมการจัดใหมีการประชุมเชิงเทคนิคและเชิงการเมือง 
สมาชิกของคณะกรรมการจะเปนตัวแทนของสหภาพยุโรปและประเทศหุนสวน VPA ภาคผนวกของ VPA 
หรือเนื้อหาหลักของ VPA จะบรรยายถึงวิธกีารดาํเนินงานของคณะกรรมการดําเนินงานรวมนี ้

อยางไรก็ดี คณะกรรมการดาํเนินงานรวมจะเร่ิมทาํงานไดก็ตอเม่ือภาคขีอง VPA 
ทั้งสองฝายใหสัตยาบันในขอตกลง 
นั่นหมายความวาจะมีชองวางในการกาํกบัดูแลการนาํไปปฏิบัติในชวงเวลาระหวางทีภ่าคีทั้งสองลงนามใ
น VPA เม่ือสิ้นสุดระยะการเจรจาและใหสัตยาบนั 

ดังนั้น ในกระบวนการ VPA ตางๆ 
ภาคีทั้งสองไดตั้งคณะกรรมการดาํเนนิงานรวมระหวางกาลเพือ่ทาํการกํากับดแูลในชวงเวลาระหวางการ
ลงนามและการใหสตัยาบัน 

ประเทศหุนสวน VPA บางประเทศจะใชช่ือทีต่างออกไปสาํหรับคณะกรรมการดําเนินงานรวม 
ยกตัวอยางเชน ในกานา คณะกรรมการนี้ใชช่ือวา Joint Monitoring and Review Mechanism 
ในคาเมรูนจะใชวา Joint Implementation Council 

กจิกรรมของคณะกรรมการดาํเนนิงานรวม 

เนื้อหาหลักหรือภาคผนวกของ VPA บรรยายถึงจุดประสงค หลักการ 
และการดําเนนิงานของคณะกรรมการนี้ ดูทีห่มวดแกะกลอง VPA 
หัวขอ ภาคผนวกเร่ืองคณะกรรมการดาํเนินงานรวม 

VPA สวนใหญจะมีภาคผนวกแยกทีก่ลาวถึงกําหนดการนําไปปฏบิัติอยางละเอียด 
กําหนดการนี้เปนหลักพื้นฐานสําหรับคณะกรรมการดําเนินงานรวมในการสรางแผนการทํางานและตดิต
ามความคบืหนา 

สวนหนึ่งของหนาที่ของคณะกรรมการ ไดแก 

• ตกลงยินยอมในกาํหนดการการนาํไปปฏิบัตแิละประเมินความคืบหนา 

• จัดกําหนดการสาํหรับการนาํไปปฏิบตัิ แผนการทํางานประจําป และประเด็นเร่ืองทีส่ําคัญ 

• จัดการกับขอรองเรียนหรือขอกังวลจากผูมีสวนไดเสียในประเทศหุนสวนหรือสหภาพยุโรป 

• กํากบัดูแลการประเมินรวมสาํหรับระบบการประกนัความถูกตองตามกฎหมายของไม 
เพื่อกาํหนดวาเม่ือใดที่ระบบจะพรอม 

• ใหคําแนะนาํเกี่ยวกับวนัที่สาํหรับการออกใบรับรอง FLEGT ที่จะเร่ิมดาํเนินการอยางเต็มรูปแบบ 

• ทบทวนรายงานตางๆ ในเร่ือง ผูตรวจสอบอิสระ และผูตดิตามตลาดคาไมที่เปนอิสระ 

• แกไขขอพิพาทซึ่งเกิดระหวางภาคตีางๆ 

• ทบทวนและแนะนําการแกไขเพิ่มเติมเกี่ยวกบัภาคผนวกของ VPA 
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• กําหนดกรอบงานเพื่อติดตามผลกระทบดานสังคม สิ่งแวดลอม และเศรษฐกิจของ VPA 
และตอบสนองตอสิ่งที่พบจากการติดตามผลกระทบ 

• ตีพิมพขอสรุปสําคญัจากการประชุมคณะกรรมการและรายงานประจําป 

ในบางประเทศ 
คณะกรรมการดาํเนินงานรวมไดกลายเปนเวทีเพื่อใหผูมีสวนไดเสียไดแจงปญหาดานธรรมาภิบาลซึ่งเกี่ย
วของกบัปาไมซึ่งไมไดรวมอยูใน VPA 

รายงานประจาํปของคณะกรรมการดาํเนนิงานรวม 

รายงานประจําปของคณะกรรมการดาํเนินงานรวมอาจใหขอมูลเพิ่มเติมในเร่ืองตอไปนี ้

• ความกาวหนาในการบรรลุวตัถุประสงคตางๆ ของ VPA และในเร่ืองทีเ่กี่ยวของกบัการนํา VPA 
ไปปฏิบัต ิ

• ปริมาณการคาไมที่ไดรับใบรับรอง FLEGT 

• การดาํเนนิการเพื่อปองกันการนําเขาหรือสงออกผลิตภณัฑไมผิดกฎหมาย 
หรือเพื่อปองกันการคาหรือนําไมผิดกฎหมายเขาสูตลาดภายในประเทศ 

• กรณตีางๆ ของการไมปฏิบัตติามขอกําหนดของแผนการออกใบรับรอง FLEGT 
และการดาํเนนิการเพื่อจัดการกับกรณเีหลานี ้

องคประกอบของคณะกรรมการดาํเนนิงานรวม 

ประธานรวม ประธานรวมของคณะกรรมการดําเนินงานรวม ไดแก 
เจาหนาที่อาวุโสของรัฐบาลจากประเทศหุนสวน เชน 
รัฐมนตรีผูรับผิดชอบตอปาไมและเจาหนาที่อาวุโสของคณะผูแทนจากสหภาพยุโรปในประเทศหุนสวน 
เชน หัวหนาคณะผูแทนจากสหภาพยุโรป 

สหภาพยโุรป คณะผูแทนจากสหภาพยุโรปในประเทศหุนสวน VPA 
จะเปนผูนําสําหรับสหภาพยุโรปและจะเชิญตวัแทนจากประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปเพื่อเขารวมในทีมสห
ภาพยุโรป 
ตัวแทนจากประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปทีน่าจะเขารวมคือตัวแทนจากประเทศที่มีผลประโยชนในภาคปา
ไม ผลประโยชนในการคาไมกับประเทศหุนสวน 
หรือผูที่มีโปรแกรมพฒันาความรวมมือทีเ่กี่ยวของในประเทศนัน้ๆ 

ประเทศหุนสวน VPA 
โดยปกติแลวตวัแทนจากประเทศหุนสวนมักจะประกอบดวยตัวแทนจากหนวยงานกํากับดแูลปาไมของรัฐ 
หนวยงานออกใบรับรอง FLEGT 
กระทรวงและกรมกองของรัฐที่เกี่ยวของกับการนําระบบการประกนัความถูกตองตามกฎหมายของไมไปป
ฏิบัติ เชน ศุลกากรและกระทรวงหรือกรมอ่ืนๆ ทีรั่บผิดชอบในเร่ืองการเงิน การคาระหวางประเทศ 
และ/หรือกิจการตางประเทศ ใน VPA สวนใหญที่มีการใหสัตยาบันจนถึงปจจุบัน 
รัฐบาลของประเทศหุนสวนไดรวมตัวแทนจากภาคเอกชน องคกรภาคประชาสังคม 
และ/หรือชุมชนในคณะกรรมการดําเนินงานรวมตางๆ อีกทางเลือกหนึ่งคือรัฐบาลจะกําหนดวิธกีารตางๆ 
สําหรับคณะกรรมการใหผลปอนกลับแกโครงสรางผูมีสวนไดเสีย ประเทศหุนสวน VPA 
บางประเทศไดจัดใหมีสมาชิกรัฐสภาและ/หรือผูมีอํานาจตามธรรมเนียมปฏิบตัิมีที่นั่งในคณะกรรมการ 
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ผูสงัเกตการณ 
คณะกรรมการดาํเนินงานรวมแตละคณะมีพลวตัและชุดของผูเขารวมที่ไดรับเชิญเขาประชุมเฉพาะตัว 
ทั้งสองภาคีจะเชิญผูมีสวนไดเสียและผูสังเกตการณอ่ืนๆ 
เพื่อเขารวมในการประชุมโดยผานการยินยอมรวมกนั ผูสังเกตการณอาจ 

• จัดหาความเช่ียวชาญจําเพาะดาน ยกตัวอยางเชน รายงานจากที่ปรึกษาในสิ่งที่พบ 

• พยายามที่จะทําความเขาใจในความตองการและขอกังวลของ VPA ตัวอยางเชน 
หุนสวนผูบริจาค 

• ทําหนาที่ในฐานะสมาชิกของทีมเพื่อวตัถุประสงคเฉพาะ ตัวอยางเชน 
เพื่อเปนตวัแทนของประเทศสมาชิก EU หรือองคกรภาคประชาสังคมในประเทศหุนสวน 
สมาชิกเหลานี้จะเพิ่มเขาในจํานวนของบคุคลที่เปนสมาชิกอยางเปนทางการของคณะกรรมการอ
ยูแลว 

สาํนกัเลขาธกิาร จนถึงปจจุบันในประเทศหุนสวน VPA สวนใหญ 
รัฐบาลจะจัดหาสํานักเลขาธกิารเพื่อสนบัสนนุคณะกรรมการดาํเนนิงานรวมในการจัดเตรียมการประชุม 
ประสานงานกิจกรรมและการสื่อสาร ในอินโดนีเซีย 
สํานกัเลขาธกิารจะอยูในโครงสรางของรัฐบาลอินโดนเีซีย 
แตจะมีประธานรวมโดยคณะผูแทนจากสหภาพยุโรปและกระทรวงสิ่งแวดลอมและปาไม 

หวัขอทีเ่กีย่วของกบัแกะกลอง VPA 

โครงสราง VPA 

โครงสรางการดาํเนนิงานในระดับชาต ิ

ภาคผนวก VPA เร่ืองคณะกรรมการดาํเนินงานรวม 

ระยะการนําไปปฏิบัตขิองกระบวนการ VPA 
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โครงสรางการนาํกระบวนการ VPA ไปปฏบิตัริะดบัชาต ิ

ประเทศหุนสวนไดกาํหนดโครงสรางทั้งที่เปนทางการและไมเปนทางการเพื่อกํากับดูแลการนํากระบวนก
าร VPA ไปปฏิบตั ิประเทศหุนสวนอาจสรางแผนกใหมในหนวยงานรัฐเพื่อรับผดิชอบภารกิจในการนํา 
VPA ไปปฏิบัตินี ้เชน 

• รวบรวมขอมูลจากบริษทัที่ผลิต 

• ดําเนนิการตรวจพิสูจนภาคสนาม 

• ปรับขอมูลใหสอดคลองตลอดหวงโซอุปทาน 

• ติดตามและรายงานการปฏิบตัิตามคํานิยามความถกูตองตามกฎหมายของผูผลิต 

• การออกใบรับรอง FLEGT 

• การติดตามการออกใบรับรอง FLEGT 

การกาํกบัดแูลการนาํ VPA ไปปฏบิตั ิ

ประเทศหุนสวน VPA 
แตละประเทศไดตั้งคณะกรรมการหรือสาํนกัเลขาธกิารอยางไมเปนทางการซึ่งมีบทบาทในการนาํ VPA 
ไปปฏิบัต ิซึ่งไดแก 

• การนาํทางและประเมินงานดานการนาํ VPA ไปปฏิบัต ิ

• การรายงานสิ่งที่พบตอสาธารณชน 

• การตอบสนองตอขอกลาวอางเร่ืองการไมปฏิบัตติาม 

• การเตรียมเอกสารแสดงจุดยืนระดับชาตแิละเอกสารอ่ืนๆ สําหรับคณะกรรมการดาํเนนิงานรวม 

ในประเทศหุนสวน VPA ทกุประเทศ คณะกรรมการเหลานี้จะประกอบดวยตัวแทนจากรัฐบาล ภาคเอกชน 
และองคกรภาคประชาสังคม ในประเทศหุนสวนบางประเทศ ผูมีสวนไดเสียอ่ืน เชน 
สมาชิกรัฐสภาและตวัแทนจากชนพื้นเมืองทองถิ่นกเ็ปนสมาชิกของคณะกรรมการดาํเนินงานรวมเหลานี้
ดวย 

คาเมรนู จัดตั้ง National Monitoring Committee (คณะกรรมการตดิตามแหงชาติ) 
และมีการกาํหนดองคประกอบของคณะกรรมการดังกลาวโดยใชพระราชกฤษฎีกา 
สมาชิกถาวรประกอบดวยตวัแทนจากสาํนักนายกรัฐมนตรี สมัชชาแหงชาต ิกระทรวงหากระทรวง 
ภาคประชาสังคม ชนพื้นเมืองทองถิ่น ภาคเอกชน และบคุคลที่ตองพึ่งพาปาไมชุมชน 
คณะกรรมการจะเชิญผูสังเกตการณใหเขารวมในการประชุมตางๆ ของคณะกรรมการ 

สาธารณรฐัแอฟรกิากลาง National Committee for Implementation and Monitoring (Comité National 
de la Mise en Œuvre et Suivi – CNMOS) 
ซึ่งประกอบดวยผูมีสวนไดเสยีหลายฝายทําหนาที่กาํกับดแูลการนํา VPA ไปปฏิบตั ิCNMOS 
จะใหขอมูลเชิงลึกจากผูมีสวนไดเสียของประเทศแกคณะกรรมการดําเนินงานรวม สมาชิกของ CNMOS 
ประกอบดวยตัวแทนจากกระทรวงตางๆ ของรัฐบาล สมัชชาแหงชาต ิภาคเอกชน และภาคประชาสังคม 
คณะกรรมการยังเปนกลไกระดับชาตสิําหรับการใหคําปรึกษาแกผูมีสวนไดเสีย CNMOS 
แจงและแลกเปล่ียนขอมูลกบักลุมผูมีสวนไดเสียในวงกวาง 
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http://www.euflegt.efi.int/legality-definition1
http://www.euflegt.efi.int/flegt-licensing
http://www.euflegt.efi.int/joint-implementation-committees1


สาธารณรัฐแอฟริกากลางยังไดสรางสาํนักเลขาธิการถาวรดานเทคนิค (STP – Secrétariat technique 
permanent) เพื่อจัดระเบียบและอํานวยความสะดวกในกจิกรรมการนํา VPA 
ไปปฏิบัตแิละการเขารวมของผูมีสวนไดเสยี STP มีบุคลากรถาวรสีต่ําแหนงและรวมอยูในกระทรวงปาไม 
น้ํา ประมง และการลาสัตว 

กานา สาํนักเลขาธกิารของ VPA ในคณะกรรมาธิการปาไมของกานาประสานงานการนํา VPA ไปปฏิบัต ิ
นอกจากนี้ 
กานายังไดจัดตั้งคณะกรรมการการนาํไปปฏบิัตขิองผูมีสวนไดเสียหลายฝายขึ้นอยางเปนทางการ 
กลุมนี้จะทาํหนาที่เปนคณะผูแทนของกานาในการประชุมคณะกรรมการดําเนินงานรวม 
สมาชิกของกลุมประกอบดวย 
ตัวแทนจากหลายกระทรวงและหนวยงานของรัฐบาลซึง่มีความรับผิดชอบในแงมุมตางๆ ของ VPA 
และสาํนกัเลขาธกิารของ VPA สมาชิกอ่ืนของคณะกรรมการประกอบดวยสมาชิกรัฐสภา 
เจาหนาที่ผูมีอํานาจ และตวัแทนจากภาคประชาสังคม และภาคเอกชน 
รัฐมนตรีของภาคเปนผูนําคณะผูแทนของกานาเขาสูคณะกรรมการดําเนินงานรวม 

อนิโดนเีซยี คณะกรรมการดาํเนินงานรวมจะไดรับการสนับสนุนจากสํานกัเลขาธิการ 
และนาํโดยภาคทีั้งคู โดยจะตั้งอยูในกระทรวงสิ่งแวดลอมและปาไม ณ เวลาที่เขียนเอกสารฉบับนี้ 
อินโดนีเซียไดจัดตั้งคณะทาํงานผูมีสวนไดเสียหลายฝายสองคณะภายใตคณะกรรมการดาํเนนิงานรวม 
ซึ่งไดแก 

• คณะทํางานดานเทคนิคซึ่งรับผิดชอบในการติดตามผลกระทบ 

• คณะทํางานรวมซึ่งทาํหนาทีใ่นการกาํกบัดแูลการนําแผนปฏิบัตกิารของอินโดนีเซีย-
สหภาพยุโรปวาดวยความกาวหนาในการนาํ VPA ไปปฏิบัต ิ

การแลกเปล่ียนขอมูลระหวางสหภาพยุโรปและอินโดนีเซียจะเกิดขึ้นทกุสองเดือนในรูปแบบการประชุมค
ณะทํางานรวมและการประชุมคณะผูเช่ียวชาญรวม โดยจะเชิญกลุมผูมีสวนไดเสียเขารวมเสมอ 
ภาคประชาสังคมมีเวทีของตนเองโดยจะมุงเนนที่ระบบการประกันความถูกตองตามกฎหมายของไมและไ
ดระบตุัวแทนในการประชุมสหภาพยุโรป-อินโดนีเซีย สวนองคกรตรวจพิสูจนภาคเอกชนตางๆ 
จะพบกันในฟอร่ัมการออกใบรับรองระบบการประกันความถูกตองตามกฎหมายของไม 

ไลบเีรยี หลังจากการเจรจา VPA สิ้นสุดลง ทีมการเจรจาระดับชาตจิะพัฒนาไปเปน Liberia 
Implementation Committee (คณะกรรมการเพื่อการนําไปปฏิบัตแิหงไลบีเรีย) 
คณะกรรมการนี้ประชุมกันเพื่อเตรียมพรอมสําหรับการประชุมคณะกรรมการดําเนนิงานรวมเปนหลัก 
สมาชิกจะมาจากกระทรวงและหนวยงานรัฐบาล ภาคเอกชน และองคกรภาคประชาสังคม 
คณะกรรมการตดิตามโดยผูมีสวนไดเสียหลายฝายแหงชาติยังใหขอมูลแกคณะกรรมการดําเนินงานรวม 
สมาชิกของคณะกรรมการทัง้ 26 คนประกอบดวยสมาชิกของ Liberia Implementation Committee 
และตัวแทนจากหนวยงานรัฐบาล ภาคประชาสังคม ภาคเอกชน และชุมชนตางๆ 

สาธารณรฐัคองโก 
สํานกัเลขาธกิารดานเทคนคิของผูมีสวนไดเสียหลายฝายระดับประเทศทาํหนาที่ติดตาม แนะแนวทาง 
และสนับสนุนการนาํ VPA ไปปฏิบตัิในสาธารณรัฐคองโก โดยสมาชิกจะมาจากรัฐบาล ภาคเอกชน 
และภาคประชาสังคม หนึ่งในหนาทีห่ลายๆ 
ประการของสํานักเลขาธิการดานเทคนคิคือการจัดเตรียมขอมูลสําหรับการประชุมคณะกรรมการดําเนินง
านรวม VPA 

หวัขอทีเ่กีย่วของกบัแกะกลอง VPA 



โครงสราง VPA 

คณะกรรมการดาํเนินงานรวม 

ภาคผนวก VPA เร่ืองคณะกรรมการดาํเนินงานรวม 

ระยะการนําไปปฏิบัตขิองกระบวนการ VPA 
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โครงสรางผูมสีวนไดเสยีในกระบวนการ VPA ระดบัชาต ิ

ผูมีสวนไดเสียซึ่งเปนบคุคลไมสามารถเขารวมกบักระบวนการขอตกลงการเปนหุนสวนดวยความสมัครใ
จ (VPA) ไดทั้งหมดโดยตรง อยางไรก็ตาม 
พวกเขาสามารถจัดรวบรวมกันขึน้เปนกลุมและเลือกตัวแทนเพื่อเขารวมในนามของกลุม 
กลุมเหลานี้ไดแกสมาคมการคา สหภาพแรงงาน เครือขาย NGO และแพลตฟอรมภาคประชาสังคม 
บทบาทของพวกเขาในกระบวนการ VPA อาจไดแก 

• การพิจารณาอยางละเอียดในแงมุมตางๆ ของ VPA 
เพื่อตกลงยินยอมในจุดยืนของผูมีสวนไดเสียและการพูดถึงจุดยืนเหลานี้ไดอยางชัดเจนในการเ
จรจาระดับประเทศและการเจรจาทวภิาค ี

• ตัวแทนที่ไดรับการแตงตั้งเขาในโครงสรางผูมีสวนไดเสยีหลายฝายที่รวมถึงโครงสรางการเจรจ
าตางๆ ระดับชาต ิ

• การสือ่สารกับผูมีสิทธิออกเสยีงเกี่ยวกับกระบวนการ VPA และความหมายอยางมีนัยสาํคัญ 

• การสนับสนุนการนาํ VPA ไปปฏิบตัิและการติดตามผลกระทบ 

ในกระบวนการ VPA สวนใหญ 
กลุมผูมีสวนไดเสียทั้งทีเ่ปนและไมเปนทางการนัน้มีอยูและหรือไดรวมกันขึ้นมากอนการเจรจาจะเร่ิมขึน้ 
ประสทิธิภาพของกลุมตางๆ 
เหลานี้สวนหนึ่งจะขึน้อยูกับวาพวกเขาสื่อสารมุมมองของสมาชิกของตนในการเจรจา VPA 
ระดับประเทศและการเจรจา VPA ระดับทวิภาคีไดดีเพยีงใด 
และพวกเขาสามารถสงตอขอมูลจากการเจรจากลับไปยังผูมีสิทธิออกเสียงของตนไดดีเพียงใด 

การเปนตวัแทนก็ถือวาเปนความทาทายอยางหนึ่ง กลุมภาคเอกชน เชน สมาคมการคา 
มักจะมีสมาชิกจากบริษัทใหญมากกวาผูประกอบการรายยอย เชน 
ผูตัดไมดวยเล่ือยยนตหรือชางทําเคร่ืองเรือน 
ดังนั้นการเขามีสวนรวมของผูประกอบการรายยอยจะเกีย่วของกบัขอบเขตที่พวกเขารวมตวักันขึ้นมาและ
ความตระหนกัในกระบวนการ VPA 

ทั้งยังเปนความทาทายของเวทีภาคประชาสังคมในการเปนตัวแทนของพหุสภาพของมุมมองและลําดับคว
ามสําคญัของสมาชิก สมาชิกอาจมุงเนนที่ประเดน็ทีแ่ตกตางหลากหลาย เชน เพศ สทิธิมนุษยชน 
สิ่งแวดลอม หรือความยากจน 

 

ตวัอยาง Liberia Chainsaw and Timber Dealers' Union 

Liberia Chainsaw and Timber Dealers' Union 
เปนตวัแทนของผูประกอบการเล่ือยยนตเพื่อการสรางช้ินงานศิลปะและผูมีสวนไดเสยีรายยอยในภาคปาไ
มของไลบีเรีย สมาคมนี้เขาเกี่ยวของกับกระบวนการ VPA 
หลังจากการเจรจาสิ้นสุดลงและสหภาพยุโรปและไลบีเรียไดลงนามใน VPA นับแตนัน้เปนตนมา สมาคมฯ 
ไดทําการฝกอบรมสมาชิกมากกวา 200 รายในเร่ืองกระบวนการ VPA 
และใหความเห็นตอผูมีสิทธิอ์อกเสียงลงคะแนนของตนในระยะการนําไปปฏิบตัิของ VPA 

ที่มา: FAO. 2014. The Voluntary Partnership Agreement (VPA) Process in Central and West Africa: 



from Theory to Practice. Food and Agriculture Organization of the United Nations. Rome, Italy. 58pp. 
[ดาวนโหลดไฟล PDF] 

 
 

  

ตวัอยาง เครอืขาย NGO ประเทศเวยีดนามในเรือ่ง FLEGT 

เครือขาย NGO ประเทศเวียดนามในเร่ือง FLEGT เปนแพลตฟอรมที่ประกอบดวย 40 องคกรสมาชิก 
สมาชิกมีความรูและประสบการณของกลุมตางๆ ทีต่องพึ่งพาปาไม ซึ่งรวมถึง ชนกลุมนอยทางชาตพิันธุ 
กิจการในครอบครัวและกิจการขนาดเล็กอ่ืนๆ ทีท่ําการแปรรูปไม และผูทีเ่ปนเจาของที่ดิน แตไมมีโฉนด 
นับตั้งแตเครือขายไดรวมตัวขึ้นในป 2012 เครือขายได  

• สรางขดีความสามารถใหแกสมาชิกเพื่อเขารวมในกระบวนการ VPA 

• ใหคําปรึกษาแกชุมชนเกี่ยวกับแงมุมตางๆ ของ VPA เชน คํานิยามความถูกตองตามกฎหมาย 
และระบบการประกันความถกูตองตามกฎหมายของไม 

• เสนอขอคิดเห็นเปนลายลักษณอักษรแกรัฐบาลเวียดนามโดยอิงตามการพดูคุยปรึกษาหารือ 

• ทําการวิจัยและตีพิมพรายงานในเร่ืองการปฏิรูปกฎหมายในภาคปาไม 
และในเร่ืองผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจาก VPA ตอชีวติความเปนอยู 

เครือขายนี้ไมมีที่นั่งในโครงสรางการเจรจาของเวียดนาม อยางไรก็ตาม 
เครือขายมีอิทธิพลเนือ่งจากกฎหมายกาํหนดใหรัฐบาลเวียดนามขอรับคําปรึกษาในเร่ืองเอกสารทางกฎห
มายและขอตกลงการคาใหมๆ และเนื่องจากสหภาพยุโรปอาจตดิตามผลในบางประเด็นที่ไดจากเครือขาย 
ประธานเครือขายหวังวาเครือขายจะมีบทบาทในการนํา VPA ไปปฏิบัตแิละ/หรือการติดตามกระบวนการ 
VPA 

ที่มา: EU FLEGT Facility interview 2014 

 
 

หวัขอทีเ่กีย่วของกบัแกะกลอง VPA 

ผูมีสวนไดเสียของประเทศในกระบวนการ VPA 

ผูมีสวนไดเสียภาครัฐบาลแหงชาต ิ

ผูมีสวนไดเสียภาคเอกชนในประเทศ 

ผูมีสวนไดเสียภาคประชาสังคมในประเทศ  

http://www.fao.org/docrep/019/i3731e/i3731e.pdf
http://www.euflegt.efi.int/vpa-country-stakeholders
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โครงสราง VPA ใน EU 

หมวดแกะกลอง VPA หัวขอ ผูมีสวนไดเสียในสหภาพยุโรป บรรยายถึงบทบาทตางๆ 
ของสถาบันและหนวยงานอ่ืนๆ ของสหภาพยุโรป เชน คณะมนตรีแหงสหภาพยุโรป รัฐสภายุโรป 
คณะกรรมาธิการยุโรป และคณะผูแทนสหภาพยุโรป นอกเหนือจากที่กลาวมาขางตนแลว โครงสรางอ่ืนๆ 
ที่มีบทบาทจําเพาะในกระบวนการขอตกลงการเปนหุนสวนดวยความสมัครใจ (VPA) ไดแก 

คณะกรรมการ FLEGT 

คณะกรรมการ FLEGT ประสานงานดานนโยบายของสหภาพยุโรปภายใต 
แผนปฏิบัตกิารบังคับใชกฎหมายปาไม ธรรมาภิบาล และการคา (FLEGT) ของสหภาพยุโรป 
คณะกรรมาธิการยุโรปเปนประธานในคณะกรรมการนี้ 
สมาชิกของคณะกรรมการเปนตัวแทนจากประเทศสมาชิก EU 

ทมีเจรจาของสหภาพยโุรป 

คณะกรรมาธิการยุโรปเจรจา VPA ในนามของสหภาพยุโรป 
โดยมีหัวหนาผูเจรจาและเจาหนาที่ผูทาํหนาทีเ่ปนผูประสานงานเจรจาของ VPA จนถึงปจจุบัน 
การเจรจาในทวีปเอเซยีจะนาํโดยหนวยงานดานสิ่งแวดลอมของสหภาพยุโรป 
การเจรจาในทวีปแอฟริการวมทั้งอเมริกาใตและอเมริกากลางจะนาํโดยหนวยงานดานความรวมมือและพั
ฒนาของสหภาพยุโรป 

ตัวแทนจากประเทศสมาชิก EU คณะผูแทนสหภาพยุโรป 
ผูรวมงานในคณะกรรมาธิการยุโรปในกรุงบรัสเซลสและผูเช่ียวชาญจาก EU FLEGT Facility 
สนับสนนุทีมเจรจาของสหภาพยุโรป 
ทีมเจรจายังมีปฏสิัมพันธกับผูมีสวนไดเสียชาวยุโรปในสหภาพยุโรปและกับผูอํานวยความสะดวก FLEGT 
โดยผูอํานวยความสะดวก FLEGT มีบทบาทเปนกลางและทํางานเพื่อประโยชนของ VPA 
โดยจะใหการสนบัสนนุแกภาคีทั้งสองในการเจรจา 

ผูเจรจาจาของสหภาพยุโรปอาจมีปฏิสัมพันธกบัผูเช่ียวชาญในประเทศนัน้ๆ และกับโครงการตางๆ 
ที่เกี่ยวของ เชน โครงการทีไ่ดรับเงินสนบัสนุนจากสหภาพยุโรป ประเทศสมาชิก EU, FAO 
และผูบริจาคอ่ืนๆ 

หนวยงานผูมอีาํนาจ 

หนวยงานผูมีอํานาจคือหนวยงานที่ประเทศสมาชิก EU ไดมอบหมายใหรับ ยอมรับ 
และตรวจพสิูจนใบรับรอง FLEGT ในประเทศสมาชิก EU 
บางประเทศหนวยงานผูมีอํานาจคือศุลกากรหรือหนวยงานอ่ืนๆ ทีรั่บผิดชอบในการควบคุมพรมแดน 
ประเทศสมาชิก EU จะมอบหมายหนาที่นี้ใหแกหนวยงานรัฐอ่ืนๆ 

หวัขอทีเ่กีย่วของกบัแกะกลอง VPA 

ผูมีสวนไดเสียในสหภาพยุโรป 

ลงิคภายนอก 

Nominated Competent Authorities for implementation of the Regulation EU 2173/2005 (FLEGT 
Regulation) [ดาวนโหลดไฟล PDF]  

http://www.euflegt.efi.int/eu-stakeholders
http://www.euflegt.efi.int/vpas-and-the-eu-flegt-action-plan
http://www.euflegt.efi.int/eu-stakeholders
http://ec.europa.eu/environment/forests/pdf/list_competent_authorities_flegt.pdf


 

ขอมลูและทรพัยากรสารสนเทศอืน่ๆ 

ขอตกลงการเปนหุนสวนดวยความสมคัรใจ 

เนื้อหาและภาคผนวก VPA ของคาเมรูน-สหภาพยุโรป [ดาวนโหลดไฟล PDF] 

เนื้อหาและภาคผนวก VPA ของสาธารณรัฐแอฟริกากลาง-สหภาพยุโรป [ดาวนโหลดไฟล PDF] 

เนื้อหาและภาคผนวก VPA ของกานา-สหภาพยุโรป [ดาวนโหลดไฟล PDF] 

เนื้อหาและภาคผนวก VPA ของอินโดนีเซีย-สหภาพยุโรป [ดาวนโหลดไฟล PDF] 

เนื้อหาและภาคผนวก VPA ของไลบีเรีย-สหภาพยุโรป [ดาวนโหลดไฟล PDF] 

เนื้อหาและภาคผนวก VPA ของสาธารณรัฐคองโก-สหภาพยุโรป [ดาวนโหลดไฟล PDF] 

กฎระเบยีบของสหภาพยโุรป 

แผนปฏิบัตกิารของ FLEGT 

กฎระเบียบการคาไมและผลิตภัณฑไมของสหภาพยุโรป 

กฎระเบียบของแผนการออกใบรับรอง FLEGT 

การนาํกฎระเบียบการคาไมและผลิตภัณฑไมของสหภาพยุโรปไปปฏิบัต ิ
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Logging off (www.loggingoff.info/): 
แหลงขอมูลออนไลนสาํหรับขอมูลเกี่ยวกับขอตกลงการเปนหุนสวนดวยความสมัครใจ 

Cap4Dev FLEGT group (http://capacity4dev.ec.europa.eu/public-flegt/): Cap4Dev 
เปนแพลตฟอรมหลักในการแบงปนความรูของคณะกรรมาธิการยุโรปในเร่ืองการพฒันาและความรวมมือ
จากภายนอก 

เวบ็ไซต European Commission's EU Timber Regulation 
(http://ec.europa.eu/environment/eutr2013/) 

เวบ็ไซต European Commission's illegal logging 
(http://ec.europa.eu/environment/forests/illegal_logging.htm) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The content of VPA Unpacked is based on lessons and experiences captured and described by the EU 
FLEGT Facility and therefore is the sole responsibility of the Facility. For comments or questions, 
please contact the EU FLEGT Facility at: info@euflegt.efi.int 

http://www.loggingoff.info/
http://capacity4dev.ec.europa.eu/public-flegt/
http://ec.europa.eu/environment/eutr2013/
http://ec.europa.eu/environment/forests/illegal_logging.htm
mailto:info@euflegt.efi.int?subject=VPA%20Unpacked
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CEEAC: ดูท่ี ประชาคมเศรษฐกิจแห่งรัฐแอฟริกากลาง (Economic Community of Central African States) 

คณะกรรมการกรมป่าไม้แห่งแอฟริกากลาง (COMIFAC): องค์การระหว่างรัฐบาลในแอฟริกากลางซ่ึงมีวตัถุประสงค์เพ่ือจดัการป่าไมใ้นภูมิภาค

อยา่งย ัง่ยนื COMIFAC มีสมาชิกจ านวน 10 ประเทศ: บุรุนดี แคเมอรูน ชาด สาธารณรฐัแอฟริกากลาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก อิเควทอ

เรียลกนีิ กาบอง สาธารณรัฐคองโก รวนัดา และ เซาตูเมและปรินซีปี COMIFAC กอ่ตั้งข้ึนเม่ือเดือนมีนาคม ปี 1999 ภายใตอ้นุสญัญายาอุนเด ดูท่ี

เวบ็ไซต ์COMIFAC  

อนุสัญญา CITES: เอกสารท่ียนืยนัว่าผลิตภณัฑท่ี์ซ้ือขายเป็นไปตามขอ้ก  าหนดภายใตอ้นุสญัญาระหวา่งประเทศวา่ดว้ยการคา้ส่ิงมีชีวติใกลสู้ญพนัธุ์ 

(CITES) ไมท่ี้มาพร้อมกบัใบอนุญาต CITES จะไดร้ับการยอมรับทางกฎหมาย ภายใตก้ฎระเบียบการคา้ไมแ้ละผลิตภณัฑไ์มข้อง EU ดงันั้น 

ขั้นตอนการตรวจสอบความถูกตอ้งของ EUTR จึงไม่จ าเป็นตอ้งน ามาใชก้บัไมท่ี้มีใบอนุญาต CITES สตัวท่ี์ไดร้ับอนุญาตจาก CITES จะไม่ได้

รับใบอนุญาต FLEGT เน่ืองจากจะไดร้ับใบรบัรอง CITES ของตนเอง และดูท่ี: อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการค้าส่ิงมชีีวิตใกล้สูญพันธ์ุ 

CITES: ดูท่ี อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการค้าส่ิงมชีีวิตใกล้สูญพันธ์ุ 

ผู้มอี านาจ: ภายใตก้ฎระเบียบ FLEGT ของ EU หน่วยงานหรือเจา้หนา้ท่ีท่ีมีอ านาจจะไดร้ับการก  าหนดโดยแต่ละประเทศสมาชิกของ EU  

เพ่ือตรวจสอบใบอนุญาต FLEGT ภายใตก้ฎระเบียบการคา้ไมแ้ละผลิตภณัฑไ์มข้อง EU (EUTR) หน่วยงานท่ีมีอ านาจจะไดร้ับการก  าหนดโดย

แต่ละประเทศสมาชิกของ EU เพ่ือตรวจสอบการปฏิบติัตามขอ้ก  าหนดของผูป้ระกอบการและเพ่ือตรวจสอบวา่องค์กรท่ีตรวจสอบสามารถปฏิบติัตามขอ้

ผูกพนัของตนไดห้รือไม่ ในประเทศสมาชิกของ EU บางประเทศ เจา้หนา้ท่ีผูมี้อ านาจของ EUTR คือ เจา้หนา้ท่ีศุลกากรหรือหน่วยงานอ่ืนท่ี

รับผิดชอบในการควบคุมชายแดน ประเทศสมาชิกอ่ืน ๆ ของ EU มอบหมายหนา้ท่ีน้ีให้กบัหน่วยงานราชการอ่ืน ๆ ในประเทศสมาชิกของ EU  

บางประเทศ เจา้หนา้ท่ีผูมี้อ านาจของ EUTR และ FLEGT เป็นสถาบนัเดียวกนั (และบุคคลเดียวกนั) ดูรายช่ือผูมี้อ านาจของกฎระเบียบ 

FLEGT [PDF] และรายช่ือผูมี้อ านาจของกฎระเบียบการคา้ไมแ้ละผลิตภณัฑไ์มข้อง EU [PDF] 

การค้าไม้เถื่อนของกลุ่มตดิอาวุธ: ไมท่ี้ซ้ือขายโดยกลุ่มติดอาวธุ ซ่ึงเป็นเงินท่ีใชใ้นการระดมเงินทุนของกลุ่มติดอาวธุ คณะมนตรีความมัน่คงแห่ง

สหประชาชาติไดก้  าหนดค าวา่ "การคา้ไมเ้ถ่ือนของกลุ่มติดอาวุธ" ในปี ค.ศ. 2004 ในมติท่ี 1521 

หน่วยตรวจสอบและรับรอง (CAB): การตรวจสอบรับรอง หมายถึงการตรวจสอบวา่ผลิตภณัฑ ์วสัดุ บริการ ระบบ หรือบุคคลท่ีท าข้ึนเป็นไปตาม

ขอ้ก  าหนดของมาตรฐานท่ีเก ีย่วขอ้ง ใน VPA หน่วยตรวจสอบและรบัรองอาจตอ้งรับผิดชอบในการตรวจสอบการปฏิบติัตามระบบการรับรองความ

ถูกตอ้งตามกฎหมายของไม ้หน่วยตรวจสอบและรับรองแสดงให้เห็นถึงความสามารถโดยยดึมัน่ในมาตรฐานท่ีเก ีย่วขอ้ง โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในเอกสารท่ี

เก ีย่วกบักฎเกณฑ ์ISO/IEC โดยการแสวงหาการรับรองตามมาตรฐานเหล่านั้น 

อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการค้าส่ิงมชีีวิตใกล้สูญพันธ์ุ (CITES): ขอ้ตกลงระหวา่งรฐับาลเพ่ือให้แน่ใจว่าการคา้ระหวา่งประเทศในตวัอยา่ง

สตัวป่์าและพืชจะไม่คุกคามความอยูร่อดของส่ิงมีชีวิตใกลสู้ญพนัธุ์ และดูท่ี: อนุสัญญา CITES  

การด าเนินการแก้ไข: ใน VPA จะตอ้งมีการด าเนินการโดยผูด้ าเนินการในระบบการรบัรองความถูกตอ้งตามกฎหมายของไม ้เพ่ือแกไ้ขการไม่ปฏิบติั

ตามกฎหมายของแต่ละราย หรือความลม้เหลวของระบบท่ีระบุโดยหน่วยงานตรวจสอบหรือหน่วยงานตรวจสอบอิสระ 

http://www.comifac.org/
http://www.euflegt.efi.int/es/vpau-glossary#cites
http://www.euflegt.efi.int/es/vpau-glossary#cites
http://ec.europa.eu/environment/forests/pdf/list_competent_authorities_flegt.pdf
http://ec.europa.eu/environment/forests/pdf/list_competent_authorities_eutr.pdf
http://www.euflegt.efi.int/es/vpau-glossary#citespermit


D 

DG DEVCO: ดู อธิบดกีรมความร่วมมอืและการพัฒนาระหว่างประเทศ 

DG ENV: ดู อธิบดกีรมส่ิงแวดล้อม 

อธิบดกีรมความร่วมมอืและการพัฒนาระหว่างประเทศ (DG DEVCO): อธิบดีของคณะกรรมาธิการยโุรปรับผิดชอบในการออกแบบนโยบาย

ความร่วมมือและการพฒันาระหวา่งประเทศของยโุรปและการให้ความช่วยเหลือทัว่โลก DG DEVCO ร่วมกบั DG ENV เป็นหน่ึงใน DG 

ของคณะกรรมการซ่ึงเป็นผูน้ าการด าเนินการตามแผนปฏิบติัการ FLEGT ของ EU กลุ่ม DG DEVCO น าไปสู่การเจรจา VPA กบัประเทศ

ในแอฟริกาและกบัประเทศในลาตินอเมริกาบางประเทศ และให้ความช่วยเหลือดา้นการพฒันาทวิภาคีเพ่ือสนบัสนุนการด าเนินงานตามเป้าหมาย 

FLEGT ดู เวบ็ไซต์ GD DEVCO 

อธิบดกีรมส่ิงแวดล้อม (DG ENV): อธิบดีกรมส่ิงแวดลอ้ม คือคณะกรรมาธิการยโุรป ซ่ึงเป็นผูรั้บผิดชอบนโยบายดา้นส่ิงแวดลอ้มของ EU มี

วตัถุประสงค์เพ่ือปกป้อง รักษา และปรับปรุงส่ิงแวดลอ้มส าหรับคนรุ่นปัจจุบนัและอนาคต เสนอและใชน้โยบายท่ีให้การปกป้องส่ิงแวดลอ้มในระดบัสูง

และรักษาคุณภาพชีวิตของพลเมืองของ EU นอกจากน้ีเพ่ือให้แน่ใจวา่ประเทศสมาชิกจะใชก้ฎหมายส่ิงแวดลอ้มของ EU ไดอ้ยา่งถูกตอ้งและเป็น

ตวัแทนของสหภาพยโุรปในเร่ืองส่ิงแวดลอ้มในการประชุมนานาชาติ DG ENV ร่วมกบั DG DEVCO เป็นหน่ึงใน DG ของคณะกรรมการ

ซ่ึงเป็นผูน้ าการด าเนินการตามแผนปฏิบติัการ FLEGT ของ EU ดู เวบ็ไซต์ GD ENV  

การดูแลอย่างรอบคอบ: ภายใตก้ฎหมายของสหรัฐฯ การดูแลอยา่งรอบคอบก  าหนดให้บุคคลด าเนินการตามขั้นตอนท่ีก  าหนด เพ่ือให้แน่ใจวา่บุคคลนั้นจะ

ไม่ละเมิดกฎหมาย การดูแลอยา่งรอบคอบจะถูกน าไปใชแ้ตกต่างกนัไปตามประเภทของบุคคลท่ีมีระดบัความรู้และความรับผิดชอบท่ีแตกต่างกนั และดู

ท่ี ระบบตรวจทานเอกสาร  

ระบบตรวจทานเอกสาร: มีการใชผู้ด้ าเนินการระบบเพ่ือลดความเส่ียงท่ีจะมีการคา้ไมห้รือผลิตภณัฑไ์มผิ้ดกฎหมายให้นอ้ยท่ีสุดในตลาด EU 

องค์ประกอบหลกัสามประการของระบบตรวจทานเอกสารคือ: 1) ขอ้มูล: ผูด้  าเนินการระบบจะตอ้งมีสิทธ์ิเขา้ถึงขอ้มูลท่ีระบุถึงผลิตภณัฑไ์ม ้และ

ผลิตภณัฑจ์ากไม ้ประเทศแหล่งก  าเนิด ชนิด จ านวน รายละเอียดของซพัพลายเออร์ และขอ้มูลเก ีย่วกบัการปฏิบติัตามกฎหมายของประเทศ 2) การ

ประเมินความเส่ียง: ผูป้ด าเนินการระบบควรประเมินความเส่ียงของไมท่ี้ผิดกฎหมายในห่วงโซ่อุปทานของตน โดยยดึตามขอ้มูลท่ีระบุไวข้า้งตน้และ

ค านึงถึงเกณฑท่ี์ก  าหนดไวใ้นกฎระเบียบการคา้ไมแ้ละผลิตภณัฑไ์มข้อง EU 3) การลดความเส่ียง: เม่ือการประเมินแสดงให้เห็นวา่มีความเส่ียงจากการ

ผลิตไมท่ี้ผิดกฎหมายในห่วงโซ่อุปทาน คุณสามารถลดความเส่ียงโดยการขอขอ้มูลเพ่ิมเติมและการยนืยนัจากซพัพลายเออร์ 

ตรวจสอบข้อเท็จจริง: ดูท่ี: ระบบตรวจทานเอกสาร  

E 

ECCAS: ดูท่ี ประชาคมเศรษฐกิจแห่งรัฐแอฟริกากลาง (Economic Community of Central African States) 

ประชาคมเศรษฐกิจแห่งรัฐแอฟริกากลาง (ECCAS, CEEAC): ECCAS เป็นประชาคมเศรษฐกจิของสหภาพแอฟริกาเพ่ือส่งเสริมความ

ร่วมมือทางเศรษฐกจิระดบัภูมิภาคในแอฟริกากลาง มีจุดมุ่งหมายเพ่ือบรรลุเอกภาพร่วมกนั ยกระดบัมาตรฐานการครองชีพของประชากร และรักษาความ

มัน่คงทางเศรษฐกจิผ่านการร่วมมือกนัอยา่งเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั มีสมาชิกจ านวน 10 ประเทศ: แองโกลา บุรุนดี แคเมอรูน สาธารณรัฐแอฟริกากลาง 

ชาด สาธารณรฐัคองโก สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก อิเควทอเรียลกนีิ กาบอง และ เซาตูเมและปรินซีปี ดูท่ี เวบ็ไซต์ประชาคมเศรษฐกจิแห่งรฐั

แอฟริกากลาง  

คณะผู้แทน EU: คณะผูแ้ทนคณะกรรมาธิการยโุรปในอดีต ในปัจจุบนัคณะผูแ้ทน EU อยูภ่ายใตก้ระทรวงการต่างประเทศของสหภาพยโุรปในฐานะ

สถานทูตของสหภาพยโุรปและเป็นตวัแทนดา้นการทูตของสหภาพยโุรปทัว่โลก ส่วนใหญ่คณะผูแ้ทน EU รบัผิดชอบดา้นความสมัพนัธ์ของ EU กบั

http://www.euflegt.efi.int/es/vpau-glossary#devco
http://www.euflegt.efi.int/es/vpau-glossary#env
http://ec.europa.eu/europeaid/about-development-and-cooperation-europeaid_en
http://ec.europa.eu/dgs/environment/index_en.htm
http://www.euflegt.efi.int/es/vpau-glossary#duediligence
http://www.euflegt.efi.int/es/vpau-glossary#duediligence
http://www.euflegt.efi.int/es/vpau-glossary#eccas
http://www.ceeac-eccas.org/index.php/en/
http://www.ceeac-eccas.org/index.php/en/


ประเทศใดประเทศหน่ึง บางส่วนดูแลความสมัพนัธ์กบักลุ่มประเทศหรือภูมิภาค และบางส่วนรับผิดชอบเก ีย่วกบัองค์กรต่าง ๆ เช่น สหภาพแอฟริกา 

อาเซียนหรือองค์การสหประชาชาติ และดูท่ี เว็บไซต์กระทรวงการต่างประเทศของสหภาพยุโรป (EEAS) และ EEAS  

โครงการ FAO FLEGT ของ EU: โครงการริเร่ิมระยะเวลาหา้ปีระหวา่งปี 2012 ถึง 2016 ซ่ึงให้การสนบัสนุนแกป่ระเทศผูผ้ลิตไมเ้พ่ือ

ด าเนินโครงการท่ีก  าหนดเป้าหมายไปยงัแผนปฏิบติัการ FLEGT ของ EU โครงการ FAO FLEGT ของ EU ไดร้ับการสนบัสนุนเงินทุน

จากสหภาพยโุรปและด าเนินการโดยองค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) โครงการน้ีเป็นโครงการสืบทอดของโครงการสนบัสนุน 

ACP-FLEGT (ปี 2008-2012) ดูท่ี เวบ็ไซต์โครงการ FAO FLEGT ของ EU  

แผนปฏิบตักิาร FLEGT ของ EU: แผนปฏิบติัการดา้นการบงัคบัใชก้ฎหมายป่าไม ้ธรรมาภิบาล และการคา้ (FLEGT) ของ EU คือการ

ตอบสนองของสหภาพยโุรปต่อปัญหาการตดัไม ้และการคา้ไมแ้ละผลิตภณัฑจ์ากไมท่ี้ผิดกฎหมาย ตามท่ีประเทศสมาชิกของ EU เห็นพอ้งกนัในปี 

2003 แผนปฏิบติัการ FLEGT ของ EU ตระหนกัถึงบทบาทของ EU ในฐานะตลาดการส่งออกส าหรับประเทศท่ีมีระดบัความผิดกฎหมายและ

การก  ากบัดูแลในระดบัต ่าในภาคป่าไมเ้ป็นเร่ืองร้ายแรงท่ีสุด แผนการรวมถึงการด าเนินการเพ่ือให้ EU ท างานร่วมกบักบัประเทศผูส่้งออกไม ้เพ่ือ

ปรับปรุงการก  ากบัดูแลป่าไมแ้ละลดการคา้ไมแ้ละผลิตภณัฑจ์ากไมท่ี้ผิดกฎหมาย 

สถาบนั FLEGT ของ EU: กองทุนระดบัพหุภาคีท่ีจดัตั้งข้ึนโดย EU เพ่ือสนบัสนุนการพฒันา VPA และองคป์ระกอบอ่ืน ๆ ของแผนปฏิบติัการ 

FLEGT ของ EU สถาบนักอ่ตั้งข้ึนในปี 2007 และตั้งอยูท่ี่สถาบนัป่าไมย้โุรป ดูท่ี เวบ็ไซต์สถาบนั FLEGT ของ EU  

สถาบนั REDD ของ EU: กองทุนระดบัพหุภาคีท่ีจดัตั้งข้ึนโดย EU เพ่ือสนบัสนุนความพยายามของ EU ในการแกไ้ขปัญหาการตดัไมท้ าลายป่า

และการเส่ือมโทรมของป่า และส่งเสริมการจดัการป่าอยา่งย ัง่ยนืในประเทศก  าลงัพฒันา สถาบนักอ่ตั้งข้ึนในปี 2010 และตั้งอยูท่ี่สถาบนัป่าไมย้โุรป ดู

ท่ี เวบ็ไซต์สถาบนั REDD ของ EU  

กฎระเบยีบการค้าไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ของ EU (EUTR): กฎระเบียบ (EU) เลขท่ี 995/2010 ซ่ึงก  าหนดภาระหนา้ท่ีของผูป้ระกอบการท่ีน า

ไมแ้ละผลิตภณัฑจ์ากไมเ้ขา้สู่ตลาด เพ่ือต่อตา้นการคา้ไมแ้ละผลิตภณัฑไ์มท่ี้ไดม้าโดยผิดกฎหมาย กฎระเบียบการคา้ไมแ้ละผลิตภณัฑไ์มข้องสหภาพยโุรป 

(EUTR) เป็นส่วนหน่ึงของแผนปฏิบติัการ FLEGT (การบงัคบัใชก้ฎหมายป่าไม ้ธรรมาภิบาล และการคา้) ของ EU ท่ีมีเป้าหมายเพ่ือลดการ

ลกัลอบตดัไมผิ้ดกฎหมายทัว่โลก EUTR ถือว่าเป็นการกระท าผิดกฎหมายในการน าไมแ้ละผลิตภณัฑจ์ากไมท่ี้ไดม้าอยา่งผิดกฎหมายเขา้สู่ตลาด EU 

เป็นคร้ังแรก นอกจากน้ีผูป้ระกอบการท่ีน าไมห้รือผลิตภณัฑไ์มเ้ขา้สู่ตลาดเป็นคร้ังแรกจะตอ้งมีระบบระบบตรวจทานเอกสารเพ่ือลดความเส่ียงของการได้

ไมม้าท่ีผิดกฎหมาย กฎระเบียบการคา้ไมแ้ละผลิตภณัฑไ์มข้อง EU มีผลใชบ้งัคบัในวนัท่ี 3 มีนาคม 2013 และสามารถบงัคบัใชไ้ดโ้ดยตรงกบั

ประเทศสมาชิก EU ทั้งหมด ดูท่ี เวบ็ไซต์ EUTR ของคณะกรรมาธิการยโุรป  

คณะกรรมาธิการยุโรป (EC): หน่วยงานบริหารของ EU ซ่ึงแสดงผลประโยชน์ของยโุรปโดยรวม (เม่ือเทียบกบัผลประโยชน์ของแต่ละประเทศ) ค า

ว่า 'คณะกรรมาธิการ' หมายถึงคณะกรรมาธิการทั้งชุดและสถาบนัเอง ซ่ึงมีส านกังานใหญ่อยูท่ี่บรัสเซลส์ ประเทศเบลเยีย่ม และมีส านกังานอยูใ่น

ลกัเซมเบิร์ก คณะกรรมาธิการยงัมีส านกังานท่ีเป็น 'ตวัแทน' ในประเทศสมาชิก EU ทั้งหมด ดูท่ี เวบ็ไซต์คณะกรรมาธิการยโุรป  

กระทรวงการต่างประเทศของสหภาพยุโรป (EEAS / คณะผู้แทน EU): บริการดา้นการทูตของสหภาพยโุรป ซ่ึงช่วยหวัหนา้ฝ่ายการต่างประเทศ

ของ EU - ผูแ้ทนระดบัสูงดา้นการต่างประเทศและนโยบายดา้นความปลอดภยั - ด าเนินนโยบายดา้นความมัน่คงและการต่างประเทศของสหภาพ คณะ

ผูแ้ทน EEAS (หรือท่ีรู้จกัในนามของคณะผูแ้ทน EU) ด าเนินงานทัว่โลก ดูท่ี เวบ็ไซต์ EEAS  

สถาบนัป่าไม้ยุโรป (EFI): องค์การระหวา่งประเทศท่ีจดัตั้งข้ึนโดยประเทศต่าง ๆ ในยโุรป ซ่ึงด าเนินการวจิยัและให้การสนบัสนุนนโยบายเก ีย่วกบั

ประเด็นท่ีเก ีย่วขอ้งกบัป่าไม ้EFI เป็นท่ีตั้งของสถาบนั FLEGT และ REDD ของ EU ดูท่ี เวบ็ไซต์ EFI  

สหภาพยุโรป (EU): สหภาพทางการเมืองและเศรษฐกจิของประเทศในยโุรป 28 ประเทศ EU ด าเนินงานผ่านระบบของสถาบนัอิสระเหนือรฐัและ

การตดัสินใจเจรจาระหว่างรฐับาลโดยประเทศสมาชิก ดูท่ี เวบ็ไซต์ EU 

F 

http://eeas.europa.eu/background/index_en.htm
http://www.fao.org/forestry/eu-flegt/en/
http://www.euflegt.efi.int/
http://www.euredd.efi.int/
http://ec.europa.eu/environment/forests/timber_regulation.htm
http://ec.europa.eu/index_fr.htm
http://www.eeas.europa.eu/background/index_en.htm
http://www.efi.int/portal/about_efi
http://europa.eu/about-eu/index_en.htm


โครงการ FAO FLEGT ของ ACP: โครงการการบงัคบัใชก้ฎหมายป่าไม ้ธรรมาภิบาล และการคา้ของประเทศในแอฟริกา แคริบเบียนและ

แปซิฟิก (ACP) เป็นโครงการริเร่ิมระยะเวลาส่ีปีระหว่างปี 2008-2012 เพ่ือแกปั้ญหาการบงัคบัใชก้ฎหมายป่าไม ้ธรรมาภิบาล และการคา้ใน

ประเทศสมาชิกของ ACP โครงการ FLEGT ของ ACP ไดร้ับการสนบัสนุนเงินทุนจากคณะกรรมาธิการยโุรปและด าเนินการโดยองค์การอาหาร

และการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) โครงการมีองค์ประกอบหลกัสองประการ คือการให้ความช่วยเหลือแกก่ลุ่มผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียในประเทศ 

ACP ดา้นการน าแผนปฏิบติัการการบงัคบัใชก้ฎหมายป่าไม ้ธรรมาภิบาล และการคา้ (FLEGT) ของสหภาพยโุรป (EU) มาปฏิบติั และ

สนบัสนุนการจดัเกบ็ วิเคราะห์และเผยแพร่ขอ้มูลท่ีเก ีย่วขอ้งกบั FLEGT และบทเรียนท่ีเรียนรู้จากกลุ่มผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย ในปี 2012 โครงการ

สนบัสนุนของ ACP-FLEGT ไดร้ับการสนบัสนุนจากโครงการ FAO FLEGT ของ EU (ปี 2012-2016) และดูท่ี โครงการ 

FAO FLEGT ของ EU 

คณะกรรมการ FLEGT: คณะกรรมการท่ีประสานนโยบายของสหภาพยโุรปภายใตแ้ผนปฏิบติัการ FLEGT ของ EU คณะกรรมาธิการยโุรป

เป็นประธานของคณะกรรมการ สมาชิกคณะกรรมการ FLEGT เป็นตวัแทนของแต่ละประเทศใน EU 

ใบอนุญาต FLEGT: ใบอนุญาตการส่งออกท่ีออกโดยประเทศคู่คา้ของ VPA ส าหรับไมห้รือผลิตภณัฑจ์ากไมท่ี้ก  าหนดไวส้ าหรับตลาด EU 

ใบอนุญาตรับรองว่าไม ้หรือผลิตภณัฑจ์ากไมท่ี้ส่งออกภายใตใ้บอนุญาตนั้นถูกตอ้งตามกฎหมาย ไมห้รือผลิตภณัฑจ์ากไมท่ี้ไดรั้บใบอนุญาต FLEGT 

จะไดร้บัการยอมรับวา่ถูกกฎหมายภายใตก้ฎระเบียบการคา้ไมแ้ละผลิตภณัฑไ์มข้อง EU ดงันั้น ผูน้ าเขา้จึงไม่จ าเป็นตอ้งใชข้ั้นตอนการตรวจสอบความ

ถูกตอ้งของ EUTR กบัไมห้รือผลิตภณัฑจ์ากไมท่ี้ไดร้ับอนุญาตของ FLEGT และดูท่ี ไม้ที่ได้รับอนุญาตของ FLEGT 

โครงการการออกใบอนุญาต FLEGT: การออกใบอนุญาตส าหรับไมแ้ละผลิตภณัฑจ์ากไมท่ี้ก  าหนดไวส้ าหรับการส่งออกไปยงัสหภาพยโุรปจาก

ประเทศคู่คา้ของ VPA และการด าเนินงานในสหภาพยโุรปตามบทบญัญติัเก ีย่วกบัการควบคุมชายแดน 

กฎระเบยีบ FLEGT: ระเบียบ EC เลขท่ี 2173/2005 เก ีย่วกบัการจดัตั้งโครงการการออกใบอนุญาต FLEGT ส าหรับการน าเขา้ไมไ้ปยงั

สหภาพยโุรป กฎระเบียบ FLEGT ของ EU ท าให้การน าเขา้ไมแ้ละผลิตภณัฑจ์ากไมไ้ปยงั EU จากประเทศท่ี EU ไดล้งนามในขอ้ตกลงความ

ร่วมมือโดยสมคัรใจ (VPA) เป็นเร่ืองผิดกฎหมาย เวน้แต่ประเทศผูส่้งออกไดส่้งออกไมพ้ร้อมใบอนุญาต FLEGT เพ่ือยนืยนัความถูกตอ้งตาม

กฎหมาย กฎระเบียบ FLEGT ของ EU เก ีย่วขอ้งกบัไมท่ี้น าเขา้มาจากประเทศผูผ้ลิตท่ีไดใ้ห้สตัยาบนักบัขอ้ตกลง VPA กบั EU และเม่ือมีการ

ด าเนินการระบบการรับรองความถูกตอ้งตามกฎหมายของไมท่ี้ตกลงกนัใน VPA เท่านั้น ประเทศสมาชิก EU ไดผ่้านการออกกฎหมายในประเทศเพ่ือ

ใชก้ฎระเบียบน้ี ดูท่ี กฎระเบียบ FLEGT ฉบบัเต็ม  

FLEGT: ยอ่มาจากการบงัคบัใชก้ฎหมายป่าไม ้ธรรมาภิบาล และการคา้ ค าน้ีอาจหมายถึง ก) โครงการริเร่ิมของ EU ในการแกไ้ขปัญหาการตดัไมท่ี้

ผิดกฎหมาย: แผนปฏิบติัการดา้นการบงัคบัใชก้ฎหมายป่าไม ้ธรรมาภิบาล และการคา้ของ EU และดูท่ี แผนปฏิบตักิาร FLEGT ของ EU ข) 

กจิกรรมท่ีจะใชเ้พ่ือด าเนินแผนปฏิบติัการ FLEGT ของ EU หรือ ค) กจิกรรมอ่ืน ๆ ท่ีเก ีย่วขอ้งกบัการบงัคบัใชก้ฎหมายป่าไม ้ธรรมาภิบาล และ

การคา้ แต่ไม่อยูใ่นขอบเขตของแผนปฏิบติัการ FLEGT ของ EU 

การบงัคับใช้กฎหมายป่าไม้ ธรรมาภิบาล และการค้า (FLEGT): ดูท่ี FLEGT  

องค์การพทิักษ์ป่าไม้: ดูที ่FSC 

FSC: องค์การพิทกัษป่์าไม ้(Forest Stewardship Council - FSC) เป็นองค์กรพหุภาคีระหว่างประเทศท่ีไม่แสวงผลก  าไร ซ่ึง

จดัตั้งข้ึนในปี 1993 เพ่ือส่งเสริมการจดัการความรับผิดชอบของป่าไมโ้ลก เคร่ืองมือหลกัของการบรรลุเป้าหมายน้ี คือการก  าหนดมาตรฐาน การรับรอง

และการติดฉลากผลิตภณัฑจ์ากป่า  

G 

การจัดซือ้จัดจ้างโดยรัฐสีเขยีว: ดูท่ี การจัดซื้อจัดจ้างโดยรัฐ 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32005R2173
http://www.euflegt.efi.int/es/vpau-glossary#flegt


H 

พิกัดศุลกากรระบบฮาร์โมไนซ์ (พิกัดศุลกากร HS): ระบบช่ือและหมายเลขมาตรฐานท่ีเป็นสากลในการจ าแนกประเภทสินคา้ท่ีซ้ือขาย พิกดัศุลกากร 

HS ไดรั้บการพฒันาข้ึนภายใตก้ารก  าหนดขององค์การศุลกากรโลก EU และประเทศสมาชิกเป็นคู่สญัญากบัอนุสญัญาว่าดว้ยการจ าแนกประเภทและ

ก  าหนดรหัสสินคา้ตามระบบฮาร์โมไนซ์ พิกดัศุลกากร HS ประกอบดว้ยกลุ่มสินคา้โภคภณัฑ ์5,000 กลุ่ม พิกดัศุลกากรร่วมของ EU จะรวมพิกดั

ศุลกากร HS และประกอบดว้ยส่วนยอ่ยแปดหลกัเพ่ิมเติมและบนัทึกทางกฎหมายเพ่ือให้เป็นไปตามความตอ้งการของประชาคม และดูท่ี HS 

Codes 

J 

คณะกรรมการด าเนินงานร่วม (JIC): ใน VPA ซ่ึงเป็นคณะกรรมการร่วมของ EU และประเทศคู่คา้ โดยมีวตัถุประสงค์หลกัเพ่ือดูแลการปฏิบติัตาม

ขอ้ตกลง คณะกรรมการมีทั้งการประชุมดา้นเทคนิคและการเมือง สมาชิกของคณะกรรมการเป็นตวัแทนของ EU หรือประเทศคู่คา้ของ VPA VPA 

ในเอกสารหลกัหรือภาคผนวก อธิบายว่าลกัษณะการด าเนินงานของคณะกรรมการด าเนินการร่วม ประเทศคู่คา้ของ VPA บางประเทศมีช่ือต่างกนั

ส าหรับคณะกรรมการด าเนินการร่วมกนั ตวัอยา่งเช่น ในกานา เรียกหน่วยงานน้ีวา่กลไกการตรวจสอบและตรวจทานร่วม (Joint Monitoring 

and Review Mechanism) ในแคเมอรูน คณะกรรมการประกอบดว้ยสองหน่วยงาน คือ คณะกรรมการตรวจทานร่วม (Joint 

Monitoring Committee) และองค์การด าเนินการร่วม (Joint Implementation Council) 

L 

นิยามความถูกต้องตามกฎหมาย: VPA แต่ละฉบบัก  าหนด "ไมท่ี้ถูกตอ้ง" ตามกฎหมายและขอ้บงัคบัของประเทศคู่คา้ นิยามความถูกตอ้งตามกฎหมาย

แห่งชาติก  าหนดขอ้ก  าหนดทางกฎหมายและกฎระเบียบขอ้บงัคบัท่ีต้องปฏิบติัตามกอ่นท่ีจะมีการออกใบอนุญาต FLEGT กฎหมายครอบคลุมดา้น

เศรษฐกจิ ส่ิงแวดลอ้มและสงัคมในการจดัการป่าไมแ้ละการแปรรูปไม ้นอกจากน้ี นิยามยงัมีเกณฑแ์ละตวัช้ีวดัท่ีจะใชใ้นการตรวจสอบการปฏิบติัตาม

กฎหมายเหล่านั้นดว้ย นิยามความถูกตอ้งตามกฎหมายเป็นองคป์ระกอบหลกัของระบบการรับรองความถูกตอ้งตามกฎหมายของไมข้อง VPA ดู

ท่ี บนัทึกยอ่ของ FLEGT 2  และดูท่ี ไม้ที่ผลิตอย่างถูกกฎหมาย 

ไม้ที่ผลิตอย่างถูกกฎหมาย: ไมห้รือผลิตภณัฑจ์ากไมท่ี้ไดม้า แปรรูป และซ้ือขายถูกตอ้งตามกฎหมายของประเทศท่ีมีการด าเนินการดงักล่าว 

ผู้มอี านาจในการออกใบอนุญาต: เจา้หนา้ท่ีหรือหน่วยงานท่ีก  าหนดโดยประเทศคู่คา้ของ VPA เพ่ือออกและตรวจสอบใบอนุญาต FLEGT 

พืน้ที่ด าเนินการกับไม้: พ้ืนท่ีด าเนินการคือพ้ืนท่ีเปิดท่ีใชส้ าหรับการด าเนินการและจดัเกบ็ไมก้อ่นท่ีจะบรรทุกลงบนรถบรรทุก เป็น 'ห้องส่วนหนา้' ของ

การตดัไมส่้วนใหญท่ี่มีการจดัเกบ็เคร่ืองจกัรและมีการตดัสินใจดา้นต่าง ๆ มากมาย 

M 

ผู้มส่ีวนร่วมในตลาด: ผูด้  าเนินการภาคเอกชนหรือภาครฐัท่ีเก ีย่วขอ้งกบัการป่าไมห้รือการแปรสภาพหรือการคา้ผลิตภณัฑจ์ากไม ้

กระบวนการผู้มส่ีวนได้เสียหลายฝ่าย: การจดัประชุมภาคประชาสงัคม ภาคเอกชน ภาครัฐและผูมี้ส่วนไดเ้สียอ่ืน ๆ เพ่ือส่งเสริมการตดัสินใจท่ีดีข้ึนโดยการ

ท าให้มัน่ใจวา่มุมมองของกลุ่มผูด้ าเนินการท่ีเก ีย่วขอ้งกบัการตดัสินใจนั้น ๆ จะถูกไดย้นิและรวมเขา้ดว้ยกนัทุกขั้นตอน ผ่านการเจรจาและการสร้างฉันทา

มติ วิธีการน้ีมีจุดมุ่งหมายเพ่ือสร้างความไวว้างใจระหวา่งผูด้ าเนินการและโซลูชนัท่ีให้ผลประโยชน์ร่วมกนั (ผลประโยชน์แบบ win - win) วิธีการน้ี

เนน้ท่ีคนเป็นศูนยก์ลางและทุกคนท่ีเก ีย่วขอ้งตอ้งรบัผิดชอบต่อผลท่ีตามมา เน่ืองจากมีการใชว้ิธีการแบบรวมและมีส่วนร่วม ผูมี้ส่วนไดเ้สียจึงมีความรู้สึก

เป็นเจา้ของมากข้ึนในการตดัสินใจ ดงันั้นจึงมีแนวโนม้ท่ีจะปฏิบติัตามขอ้ก  าหนดเหล่าน้ี และดูท่ี ผู้มส่ีวนได้เสีย 

http://www.forestcarbonasia.org/wp-content/uploads/2011/09/Briefing_Note_2_final.pdf


O 

ผู้ประกอบการ: ภายใตก้ฎระเบียบการคา้ไมแ้ละผลิตภณัฑไ์มข้อง EU บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลใด ๆ ท่ีน าไมห้รือผลิตภณัฑจ์ากไมเ้ขา้สู่ตลาด EU  

P 

PEFC: โปรแกรมส าหรับการรบัรองระบบการรับรองป่าไม ้(Programme for the Endorsement of Forest 

Certification Schemes - PEFC) เป็นองค์กรระหว่างประเทศท่ีไม่หวงัผลก  าไรท่ีสนบัสนุนการจดัการป่าอยา่งย ัง่ยนื และองค์กรร่วม

นานาชาติท่ีด าเนินการประเมิน การรับรองและการยอมรับระบบการรบัรองป่าแห่งชาติอยา่งเป็นอิสระ 

โปรแกรมส าหรับการรับรองระบบการรับรองป่าไม้ (Programme for the Endorsement of Forest Certification 

Schemes): ดูท่ี PEFC 

นโยบายการจัดซื้อจัดจ้างโดยรัฐ: ดูท่ี การจัดซื้อจัดจ้างโดยรัฐ 

การจัดซือ้จัดจ้างโดยรัฐ: การซ้ือสินคา้และบริการของหน่วยงานภาครัฐ การจดัซ้ือจดัจา้งโดยรัฐ ‘สีเขียว’ เป็นกระบวนการท่ีหน่วยงานของรัฐพยายาม

จดัหาสินคา้ บริการและงานเพ่ือลดผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้มตลอดวงจรชีวติเม่ือเทียบกบัสินคา้ บริการและงานท่ีมีหนา้ท่ีหลกัเดียวกนักบัท่ีจะจดัหาไว ้

การจดัซ้ือจดัจา้งโดยรัฐเป็นหน่ึงในมาตรการในแผนปฏิบติัการ FLEGT ของ EU แผนการเสนอแนะให้กบัเจา้หนา้ท่ีผูมี้อ านาจของประเทศสมาชิก 

EU ระบุเก ีย่วกบัวธีิการจดัการกบัความถูกตอ้งตามกฎหมาย เม่ือระบุไมใ้นขั้นตอนการจดัซ้ือจดัจา้ง 

R 

REDD+: กลไกท่ีสร้างข้ึนโดยองค์การสหประชาชาติดว้ยมุมมองในการท าให้ป่ามีคุณค่ามากข้ึนกวา่การโค่นป่า ภายใตก้ลไก REDD+ จะมีการ

วดัปริมาณและประเมินการกกัเกบ็คาร์บอนไดออกไซด์ของป่าไม ้และไดรั้บเงินทุนเพ่ือเป็นส่ิงจูงใจในการอนุรักษห์รือเพ่ิมจ านวนป่าไม ้

การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการตดัไม้ท าลายป่าและการเส่ือมโทรมของป่า: ดูท่ี REDD+ 

S 

การจัดส่ง: ในการคา้ การจดัส่ง หรือการส่งมอบเป็นสินคา้ท่ีขนส่งภายใตเ้ง่ือนไขของใบตราส่งสินคา้หรือใบตราส่งทางอากาศ โดยไม่ค านึงถึงปริมาณหรือ

จ านวนคอนเทนเนอร์ หีบห่อหรือช้ิน ใน VPA การจดัส่งคือ ปริมาณของไมห้รือผลิตภณัฑจ์ากไมจ้ากประเทศคู่คา้ของ VPA ซ่ึงไดร้ับการคุม้ครองโดย

ใบอนุญาต FLEGT การจดัส่งจะถูกส่งจากประเทศคู่คา้ของ VPA โดยผูส่้งมอบหรือผูจ้ดัส่ง และจะถูกน ามาส าแดงท่ีส านกังานศุลกากรของประเทศ

สมาชิก EU เพ่ือการปล่อยเสรีส าหรับการจ าหน่ายในตลาด EU ในบริบทของ VPA และการออกใบอนุญาต FLEGT โดยเฉพาะ การจดัส่งและ

การส่งมอบเป็นค าพอ้งทางความหมาย และดูท่ี การส่งมอบ และ การออกใบอนุญาตตามการจัดส่ง 

การออกใบอนุญาตตามการจัดส่ง: ใน VPA การออกใบอนุญาตตามการจดัส่งเป็นระบบการออกใบอนุญาตท่ีใบอนุญาตแสดงถึงการปฏิบติัตามกฎหมาย

ท่ีออกโดยหน่วยงานออกใบอนุญาตของประเทศคู่คา้ของ VPA ส าหรับการจดัส่งท่ีส่งออกไปยงั EU แต่ละคร้ัง และดูท่ี การจัดส่ง 

ผู้มส่ีวนได้เสีย: ผูมี้ส่วนไดเ้สียในกระบวนการหรือกจิกรรม คือบุคคล บริษทั และสถาบนัท่ีอาจส่งผลกระทบหรืออาจไดร้ับผลกระทบจากกระบวนการ

หรือกจิกรรมดงักล่าว ป่ามีมูลค่าทางเศรษฐกจิ วฒันธรรม และส่ิงแวดลอ้มอยา่งมากทั้งในระดบัทอ้งถ่ิน ระดบัประเทศและระดบันานาชาติ ดงันั้น นโยบาย

ป่าไมจ้ะมีกลุ่มผูมี้ส่วนไดเ้สียหลายกลุ่ม ในกรณีของ VPA ผูมี้ส่วนไดเ้สียในประเทศผูส่้งออกไมแ้ละ EU ไดแ้ก ่รัฐบาล หน่วยงานภาคเอกชน องค์กร

ภาคประชาสงัคม ชุมชนและ/หรือชนพ้ืนเมือง และดูท่ี กระบวนการผู้มส่ีวนได้เสียหลายฝ่าย 



ห่วงโซ่อุปทาน: ห่วงโซ่อุปทานของไมเ้ป็นระบบขององค์กร ประชากร เทคโนโลย ีกจิกรรม ขอ้มูลและทรัพยากรท่ีจะยา้ยและแปรรูปไมแ้ละผลิตภณัฑ์

จากไมจ้ากจุดท่ีตดัหรือน าเขา้สู่การขายขั้นสุดทา้ย 

การจัดการป่าอย่างยัง่ยนื (SFM): แนวคิดแบบไดนามิกและแนวคิดดา้นการพฒันาท่ีมีเป้าหมายเพ่ือรักษาและเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกจิ สงัคมและ

ส่ิงแวดลอ้มของป่าไมทุ้กชนิด เพ่ือประโยชน์ของคนรุ่นปัจจุบนัและอนาคต 

T 

ระบบการรับรองความถูกต้องตามกฎหมายของไม้ (TLAS): องค์ประกอบหลกัของ VPA ระบบการรบัรองความถูกตอ้งตามกฎหมายของไมช่้วยให้

ประเทศคู่คา้ของ VPA สามารถก  าหนดว่าไมท่ี้ถูกกฎหมายเป็นอยา่งไร ตรวจสอบวา่ผลิตภณัฑจ์ากไมไ้ดม้า ขนส่งและคา้ขายอยา่งถูกกฎหมายหรือไม่ 

ติดตามไมแ้ละผลิตภณัฑไ์มจ้ากแหล่งก  าเนิดไปยงัจุดส่งออกหรือออกใบอนุญาต FLEGT ส าหรับผลิตภณัฑท่ี์มีการตรวจสอบตามกฎหมายท่ีจะส่งออก

ไปยงั EU และบงัคบัให้ทั้งระบบมีการตรวจสอบอยา่งอิสระ 

ผู้ค้า: ภายใตก้ฎระเบียบการคา้ไมแ้ละผลิตภณัฑไ์มข้อง EU บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคลใด ๆ ท่ีท าธุรกจิการคา้ ขายหรือซ้ือไมห้รือผลิตภณัฑจ์ากไมจ้าก

ตลาดภายในท่ีจ าหน่ายแลว้ในตลาดภายใน  

V 

การตรวจสอบความสอดคล้องต่อกฎหมาย: วิธีการประเมินว่าไมแ้ละผลิตภณัฑไ์มถู้กตอ้งตามกฎหมายหรือไม่ ใน VPA การตรวจสอบจะยนืยนัว่า

เป็นไปตามขอ้ก  าหนดดา้นความถูกตอ้งตามกฎหมาย และการควบคุมห่วงโซ่อุปทาน ตามท่ีก  าหนดไวใ้นระบบการรับรองความถูกตอ้งตามกฎหมายของไม ้

ดูท่ี บนัทึกยอ่ของ FLEGT 5 

ข้อตกลงความร่วมมอืโดยสมคัรใจ (VPA): ขอ้ตกลงการคา้ทวิภาคีท่ีมีผลผูกพนัตามกฎหมายระหว่าง EU กบัประเทศผูส่้งออกไมน้อก EU แต่ละ 

VPA มีเป้าหมายเพ่ือให้แน่ใจวา่ไมแ้ละผลิตภณัฑจ์ากไมท่ี้น าเขา้สู่ EU จากประเทศคู่คา้เป็นไปตามกฎหมายของประเทศนั้น ๆ 

ประเทศคู่ค้าของ VPA: ประเทศผูส่้งออกไมท่ี้เขา้สู่การเจรจาเพ่ือลงนามในขอ้ตกลงความร่วมมือโดยสมคัรใจ (VPT) กบัสหภาพยโุรป 

 

http://www.euflegt.efi.int/documents/10180/28299/FLEGT+Briefing+Notes+5+-+Legality+assurance+systems+-+requirements+for+verification/9f30f065-ff3d-41b0-9ea2-726e293e0231
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