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บทน า 

เอกสารช้ินน้ีใหแ้นวทางส าหรับผูป้ฏิบติังานการบงัคบัใชก้ฎหมายป่าไม ้ธรรมาภิบาล และการคา้ (Forest 

Law Enforcement, Governance and Trade - FLEGT) ในคณะผูแ้ทนของประเทศหุน้ส่วนและสหภาพยโุรป

ในการพฒันานิยามความถูกตอ้งตามกฎหมายที่เป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการท าขอ้ตกลงการเป็นหุน้ส่วน

ดว้ยความสมคัรใจ (Voluntary Partnership Agreement – VPA) ในเร่ือง FLEGT   เอกสารน้ีมิไดมุ่้งหมายให้

เป็นบทบญัญตัิหรือขอ้ก าหนดที่ตอ้งท าตาม หากแต่อธิบายถึงการปฏิบติัที่เป็นประโยชน์ซ่ึงมีฐานอยูบ่น

ประสบการณ์และบทเรียนที่ไดเ้รียนรู้มาจากประเทศต่างๆ ที่มีส่วนในการพฒันานิยามความถูกตอ้งตาม

กฎหมายของขอ้ตกลงการเป็นหุน้ส่วน FLEGT ดว้ยความสมคัรใจ  

เอกสารน้ีอธิบายบทเรียน กระบวนการ เคร่ืองมือ และโครงสร้างจากประสบการณ์ของประเทศที่ไดมี้ส่วน

ท าใหเ้กิดนิยามความถูกตอ้งตามกฎหมายส าเร็จเสร็จสมบูรณ์  ส าเร็จในที่น้ีหมายความวา่นิยามน้ีไดรั้บการ

ยอมรับจากผูมี้ส่วนไดเ้สียอยา่งกวา้งขวาง  ประเด็นทางเศรษฐกิจ ส่ิงแวดลอ้ม และสงัคม มีอยูใ่นขอ้ก าหนด

ตามกฎหมายเหล่านั้น และนิยามน้ีชดัเจนและน าไปใชไ้ดใ้นทางปฏิบตัิ 

แนวทางน้ีจะถูกท าใหท้นัสมยัและปรับแต่งเม่ือมีประสบการณ์และบทเรียนใหม่ๆ เกิดขึ้น  มนัเป็น

ส่วนประกอบของ เอกสารสรุปย่อหมายเลข 2 ของ FLEGT – อะไรคือไม้ท่ีถกูกฎหมาย1 

นิยามความถูกต้องตามกฎหมายในข้อตกลงการเป็นหุ้นส่วน FLEGT ด้วยความสมัครใจ 

ขอ้ตกลงการเป็นหุน้ส่วนดว้ยความสมคัรใจระหวา่งประเทศผูผ้ลิตไมก้บัสหภาพยโุรปเป็นหน่ึงในมาตรการ

ที่ใชต้อบสนองต่อปัญหาการท าไมผ้ดิกฎหมายดงัที่ระบุไวใ้นแผนปฏิบติัการ FLEGT ของสหภาพยโุรป 

(EU’s FLEGT Action Plan)2 

หวัใจของขอ้ตกลงเหล่าน้ีคือระบบประกนัความถูกตอ้งตามกฎหมาย (Legality Assurance System - LAS) 

ซ่ึงตั้งขั้นตอนการด าเนินงานที่ประเทศส่งออกไมจ้ะตอ้งประกนัวา่ไมแ้ละผลิตภณัฑไ์มมี้ตน้ก าเนิดมาจาก

แหล่งที่ถูกกฎหมาย  ส่ิงที่เป็นพื้นฐานของระบบเหล่าน้ีคือความสามารถในการแยกแยะไมท้ี่ถูกกฎหมายจาก

ไมท้ี่ผดิกฎหมาย  ดงันั้นขอ้ตกลงแต่ละฉบบัตอ้งอธิบายไมท้ี่ถูกกฎหมายอยา่งชดัเจนตามกฎหมายแห่งชาติ
                                            

1http://www.euflegt.efi.int/files/attachment/euflegt/efi_briefing_note_02_eng_221010.  
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ของประเทศที่เป็นหุน้ส่วน3  ภายในขอ้ตกลงการเป็นหุน้ส่วนดว้ยความสมคัรใจ ค าอธิบายน้ีเรียกวา่นิยาม

ความถูกตอ้งตามกฎหมาย 

นิยามความถูกตอ้งตามกฎหมายคน้หาขอ้ก าหนดทางกฎหมายที่เอามาจากกฎหมายของประเทศหน่ึงๆ ซ่ึง

จะตอ้งตรวจสอบอยา่งเป็นระบบเพือ่ให้แน่ใจวา่มีการท าตามกฎหมายนั้น  การเลือกขอ้ก าหนดเหล่าน้ีใช้

กระบวนการที่ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งหลายฝ่ายเขา้มาเก่ียวขอ้งเพือ่ให้คนส่วนใหญ่อยา่งกวา้งขวางมีความคิดเห็น

สนบัสนุนขอ้ก าหนดเหล่าน้ี 

ดงัที่อธิบายไวใ้น อะไรคือไม้ท่ีถกูกฎหมาย ความมุ่งหมายระยะยาวของแผนปฏิบติัการ FLEGT คือการ

จดัการป่าไมอ้ยา่งย ัง่ยนื  ดงันั้นจึงคาดหมายวา่นิยามความถูกตอ้งตามกฎหมายจะรวมเอากฎหมายที่กล่าวถึง

เสาหลกัทั้งสามของความย ัง่ยนื นัน่คือกฎหมายที่มุ่งไปยงัวตัถุประสงคท์างเศรษฐกิจ สงัคม และส่ิงแวดลอ้ม  

ตวัอยา่งเช่น นิยามที่รวมถึงแต่กฎหมายที่มุ่งไปยงัวตัถุประสงคท์างเศรษฐกิจ (เช่น ภาษี ค่าธรรมเนียม) จะไม่

เพยีงพอในขอ้ตกลงการเป็นหุน้ส่วนดว้ยความสมคัรใจ  นอกจากนั้น นิยามควรจะเสนอขอ้ก าหนดในกรอบ

ที่บอกชดัวา่ตอ้งการหลกัฐานอะไรไปแสดงวา่มีการปฏิบตัิตามกฎหมายแลว้ เพือ่ใหส้ามารถออกใบอนุญาต 

FLEGT ที่ครอบคลุมการจดัหาไมม้าใหไ้ด ้ 

นิยามความถูกตอ้งตามกฎหมายเป็นหน่ึงในองคป์ระกอบหา้ประการในระบบประกนัความถูกตอ้งตาม

กฎหมายซ่ึงประเทศหุน้ส่วนในขอ้ตกลงความเป็นหุน้ส่วนดว้ยความสมคัรใจแต่ละประเทศตั้งขึ้น  

องคป์ระกอบภายในระบบประกนัความถูกตอ้งตามกฎหมายน้ีเช่ือมโยงกนั รวมเอากระบวนการ ระบบการ

จ าแนกเอกสารเป็นหมวดหมู่ และเทคโนโลยเีขา้ดว้ยกนั และมกัจะเก่ียวขอ้งกบัการประสานงานระหวา่ง

หน่วยงานต่างๆ  ระบบน้ีมุ่งตรวจสอบวา่ป่าไมท้ี่เป็นตน้ก าเนิดของไมน้ั้นมีการจดัการและไมน้ั้นเก็บเก่ียวมา

ตามที่กฎหมายก าหนดดงัที่มีอยูใ่นนิยาม และจะมีการออกใบอนุญาต FLEGT ใหก้บัไมท้ี่มีการตรวจพสูิจน์

วา่ไดท้  าตามส่ิงที่กฎหมายก าหนดแลว้เท่านั้น  

องคป์ระกอบของระบบประกนัความถูกตอ้งตามกฎหมายไดแ้ก่ 

1. นิยามความถูกต้องตามกฎหมาย: ใหค้  านิยามส่ิงที่ก  าหนดตามกฎหมายและที่เป็นระเบียบขอ้บงัคบั

ซ่ึงจะตอ้งปฏิบติัตามและตรวจพสูิจน์วา่เป็นจริงอยา่งเป็นระบบ เพือ่ให้แน่ใจวา่ผลิตภณัฑไ์มเ้ป็นไป

ตามกฎหมาย ก่อนหนา้ที่จะมีการออกใบอนุญาต FLEGT ให้ 

                                            
3 ประเทศหุ้นส่วนคือประเทศที่เขา้สู่การเจรจาขอ้ตกลงการเป็นหุ้นส่วนดว้ยความสมคัรใจกบัสหภาพยุโรป 
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2. การควบคุมห่วงโซ่อุปทาน: ระบบการแกะรอยติดตามไมเ้พือ่ช่วยแสดงใหเ้ห็นวา่ไมน้ั้นมีตน้ก าเนิด

มาจากแหล่งที่ถูกกฎหมาย ระบบการแกะรอยติดตามไมค้รอบคลุมห่วงโซ่อุปทานทั้งหมดจากจุดที่

มีการเก็บเก่ียวไมห้รือจุดน าเขา้ไปจนถึงจุดส่งออก 

3. การตรวจพิสูจน์: กระบวนการและขั้นตอนในการตรวจอยา่งเป็นระบบวา่มีการปฏิบติัตามขอ้ 

ก าหนดทั้งมวลในนิยามความถูกตอ้งตามกฎหมายและใหแ้น่ใจวา่มีการควบคุมห่วงโซ่อุปทานไม ้

4. การให้ใบอนุญาต: กระบวนการในการออกใบอนุญาต FLEGT ในประเทศที่ท  าขอ้ตกลงการเป็น

หุน้ส่วนดว้ยความสมคัรใจ ซ่ึงยนืยนัวา่ผลิตภณัฑไ์มท้ี่ส่งออกไปนั้นผลิตขึ้นมาถูกกฎหมาย 

5. การตรวจสอบที่เป็นอิสระ: การใชฝ่้ายที่สามที่เป็นอิสระมาตรวจวา่ทุกแง่มุมของระบบระบบ

ประกนัความถูกตอ้งตามกฎหมายท างานตามหนา้ที่ที่ต ั้งใจใหท้  า  

การพฒันานิยามความถูกต้องตามกฎหมาย 

การพฒันานิยามความถูกตอ้งตามกฎหมายเป็นกระบวนการที่ท  าซ ้ าไปซ ้ ามา: ผนวกรวมเขา้ดว้ยกนั ขดัเกลา 

และแกไ้ขปรับปรุงตลอดการพฒันา  การแกไ้ขปรับปรุงอาจเป็นผลมาจากขอ้เสนอของผูมี้ส่วนไดเ้สียหรือ

ความรู้ใหม่ที่ไดม้าเม่ือมีการเช่ือมโยงนิยามความถูกตอ้งตามกฎหมายกบัขั้นตอนการตรวจพสูิจน์  ขั้นตอน

เหล่าน้ีจ  านวนมากจะเก่ียวขอ้งกบัร่างหลายๆ ฉบบั ท าซ ้ าขั้นตอนต่างๆ ตามที่จ  าเป็น  ไม่มีพมิพเ์ขียวส าหรับ

การพฒันานิยามใดๆ สถานการณ์ของแต่ละประเทศจะแตกต่างกนัออกไปในแง่ขอ้กงัวลของผูมี้ส่วนไดเ้สีย 

ทรัพยากรป่าไม ้ส่ิงทา้ทายของภาคส่วนการป่าไม ้กฎหมาย ระบบ และกรอบการท างาน  เวลาที่ประเทศ

หน่ึงๆใชใ้นการท านิยามความถูกตอ้งตามกฎหมายใหเ้สร็จจะแปรผนัไปขึ้นกบัประเด็นที่น ามาหารือกนั 

ความสามารถที่จะตกลงกนัเป็นมติออกมาได ้และสภาพเฉพาะของประเทศ 

ถึงแมว้า่สถานการณ์ของประเทศจะแตกต่างกนั ก็จะมีขั้นตอนหรือภารกิจที่มีร่วมกนัอยูใ่นการท าใหนิ้ยาม

ความถูกตอ้งตามกฎหมายเสร็จออกมา  ประเทศต่างๆ อาจจะไม่จ าเป็นตอ้งท าตามขั้นตอนเหล่าน้ีทั้งหมด 

หรือท าตามล าดบั แต่ผลิตผลที่ออกมาจ านวนมากจากขั้นตอนเหล่าน้ีอาจน าไปสู่นิยามความถูกตอ้งตาม

กฎหมายซ่ึงเป็นที่ยอมรับอยา่งกวา้งขวางของผูมี้ส่วนไดเ้สียและจดัการไดใ้นทางปฏิบติั  ขั้นตอนเหล่าน้ีบาง

ขั้นตอนอาจจะมีการด าเนินไปก่อนหนา้ที่การเจรจาขอ้ตกลงการเป็นหุน้ส่วนดว้ยความสมคัรใจอยา่งเป็น

ทางการกบัสหภาพยโุรปจะเร่ิมขึ้น  
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แต่ละประเทศเสนอและหารือนิยามความถูกตอ้งตามกฎหมายของตนทั้งในการเจรจาที่เป็นทางการและการ

ประชุมทางเทคนิคกบัสหภาพยโุรป  ประสบการณ์แสดงใหเ้ห็นวา่ประเทศต่างๆ ท าร่างแรกขึ้นมาเสนอ

สหภาพยโุรปก่อนในขั้นตอนต่างๆ  บางประเทศพฒันาร่างฉบบัเตม็ขึ้นมาหลงัจดัการปรึกษาหารือกบัผูมี้

ส่วนไดเ้สียในประเทศหลายคร้ัง ในขณะที่ประเทศอ่ืนเสนอร่างที่เป็นเคา้โครงเบื้องตน้มากๆ ส าหรับการ

หารือต่อไป 

ข้ันตอนร่วมกันที่ใช้ในการพัฒนานิยามความถูกต้องตามกฎหมาย 
1. คน้หากลุ่มผูมี้ส่วนไดเ้สียและตั้งกระบวนการปรึกษาหารือผูมี้ส่วนไดเ้สีย 
2. ตั้งและตกลงรับกระบวนการพฒันานิยามความถูกตอ้งตามกฎหมาย 
3. ท าเคา้โครงสิทธิในการเก็บเก่ียวไมแ้ละแหล่งไมท้ี่นิยามความถูกตอ้งตามกฎหมายจะครอบคลุมถึง 
4. รวบรวม “รายการอนัยดืยาว” ของกฎหมายที่เก่ียวขอ้งเอามาพจิารณาเป็นขอ้ก าหนดของนิยาม

ความถูกตอ้งความกฎหมาย 
5. หารือและตดัสินใจเลือกเน้ือหาของนิยามความถูกตอ้งตามกฎหมาย (เช่น ขอ้ก าหนด หลกัฐานที่

จ  าเป็นตอ้งมีในการพสูิจน์วา่ไดท้  าตามนั้น) ผา่นการปรึกษาหารือกบัผูมี้ส่วนไดเ้สียหลายภาคส่วน 
6. คน้หาวา่อาจจะตอ้งท าการวเิคราะห์หรือท างานเพิม่เติมตรงไหนบา้ง (เช่น กฎหมายที่ขดัแยง้กนั 

ช่องวา่ง การปฏิรูปกฎหมาย) 
7. เช่ือมโยงนิยามความถูกตอ้งตามกฎหมายเขา้กบักระบวนการตรวจพสูิจน์ในระบบประกนัความ

ถูกตอ้งตามกฎหมาย 
8. ท าการทดสอบนิยามความถูกตอ้งตามกฎหมายในภาคสนามเม่ือร่างนิยามเสร็จเขม้แขง็ดีแลว้ โดย

อาจจะเป็นการทดสอบนิยามตามล าพงั หรือเป็นส่วนหน่ึงของการทดสอบภาคสนามของ LAS 
ซ่ึงแบบหลงัน้ีน่าพงึประสงคม์ากกวา่ 

9. ทบทวนและตอบสนองต่อความเห็นที่มีต่อการทดสอบภาคสนาม และท านิยามความถูกตอ้งตาม
กฎหมายใหเ้สร็จ 

10. น าเสนอขอ้มูลเก่ียวกบันิยามความถูกตอ้งตามกฎหมายในรูปแบบของภาคผนวกของ VPA 
 

ในระหวา่งที่มีการหารือเหล่าน้ี สหภาพยโุรปอาจเสนอถึงความจ าเป็นที่จะตอ้งมีความชดัเจนหรือการปฏิบตัิ

ไดผ้ลมากขึ้น หรือบางทีอาจคน้หาช่องวา่งในค านิยาม ทั้งหมดน้ีอาจน าไปสู่การขดัเกลานิยามมากขึ้น  

เน่ืองจากน่ีเป็นกระบวนการท าซ ้ า ร่างเอกสารจึงอาจออกมาหลายฉบบัก่อนจะท านิยามความถูกตอ้งตาม

กฎหมายเสร็จ 
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ขั้นที ่1:  ค้นหากลุ่มผู้มส่ีวนได้เสียและตั้งกระบวนการปรึกษาหารือผู้มส่ีวนได้เสีย 

การเขา้มาเก่ียวขอ้งของผูมี้ส่วนไดเ้สียในการนิยามความถูกตอ้งตามกฎหมายของไมแ้ละแง่มุมอ่ืนๆ ของ

ระบบประกนัความถูกตอ้งตามกฎหมายเป็นส่ิงที่จ  าเป็นที่สุดขาดเสียมิได ้ หากไม่มีการเขา้มามีส่วนเก่ียวขอ้ง

ดงักล่าว ขอ้ตกลงการเป็นหุน้ส่วนดว้ยความสมคัรใจก็ไม่น่าจะถูกมองวา่น่าเช่ือถือ ไม่วา่จะในระดบัชาติ

หรือนานาชาติ  ประเทศที่เป็นหุน้ส่วนแต่ละประเทศรับผดิชอบในการพฒันา จดั และด าเนินงาน

กระบวนการปรึกษาหารือที่ใหผู้มี้ส่วนไดเ้สียมีโอกาสที่เป็นธรรมในการใหข้อ้มูลและความเห็นของพวกเขา 

ท าไมกระบวนการท าข้อตกลงการเป็นหุ้นส่วนด้วยความสมัครใจจึงต้องการการมีส่วนเกี่ยวข้องของผู้มีส่วน

ได้เสียหลายฝ่าย 

ผูมี้ส่วนไดเ้สียมีแนวโนม้ที่จะมีมุมมองแตกต่างกนัและประสบการณ์แตกต่างกนัในประเด็นเดียวกนั ดงันั้น

พวกเขาจะมีทศันะที่แตกต่างกนัต่อล าดบัความส าคญัของเร่ืองต่างๆ รวมทั้งสิทธิและภาระผกูพนัของพวก

เขา ส่ิงที่ทา้ทายการบงัคบัใช ้หรือตรงไหนที่กฎหมายไม่ชดัเจน  ตวัอยา่งเช่น สญัญาประชาคมระหวา่ง

บริษทัท าไมก้บัชุมชนมกัจะระบุไวใ้นขอ้ตกลงการเป็นหุน้ส่วนดว้ยความสมคัรใจวา่การพดูจากนัเป็นเร่ือง

หน่ึงที่กงัวลใจ  ชุมชนมกัจะรู้สึกวา่พวกเขาไม่ไดป้ระโยชน์อยา่งเหมะสมจากสญัญาเหล่านั้นจากการที่

บริษทัมิไดท้  าตามภาระผกูพนัของตนทั้งหมด หรือหน่วยงานรัฐมิไดบ้งัคบัใชภ้าระผกูพนัเหล่านั้นอยา่ง

เหมาะสม  อีกดา้นหน่ึง บริษทัมกัจะรู้สึกวา่ขอ้ก าหนดไม่ชดัเจนในกฎหมาย หรือรัฐบาลไม่ไดส่ื้อสาร

ออกมาอยา่งเหมาะสม ซ่ึงอาจน าไปสู่การที่ชุมชนตีความภาระผกูพนัของบริษทัผดิไป 

เน่ืองจากผูมี้ส่วนไดเ้สียมีมุมมองแตกต่างกนัไป – ผูท้  ากิจการป่าไมป้ฏิบติัตามกฎหมาย, หน่วยงานรัฐบงัคบั

ใชก้ฎหมาย และชุมชนพึ่งพากฎหมายใหย้นืยนัรักษาสิทธิของพวกเขา  การปรึกษาหารือกบัผูมี้ส่วนไดเ้สียจึง

เปิดโอกาสใหมี้การน าส่ิงที่ถูกจดัล าดบัความส าคญัแตกต่างกนัมาแบ่งปันกนั เพือ่ใหส้ามารถจดัการกบัความ

ขดัแยง้ที่อาจเกิดขึ้นได ้ มุมมองที่แตกต่างกนัน้ีช่วยท าใหเ้กิดผลเป็นนิยามที่แขง็แรงขึ้น ชดัเจนขึ้น เป็นนิยาม

ที่สามารถน ามาใชไ้ดจ้ริงๆ และไดรั้บการสนบัสนุนจากกลุ่มที่ไดรั้บผลกระทบมากที่สุด 

การดึงเอาผูมี้ส่วนไดเ้สียเขา้มาเก่ียวขอ้งจะท าใหพ้วกเขาคุน้เคยกบักฎหมายที่มีอยูใ่นปัจจุบนัและท าใหพ้วก

เขามีส่วนในการเลือกขอ้ก าหนดทางกฎหมายที่เก่ียวขอ้งมากที่สุด และดงันั้นกท็  าใหก้ารสนบัสนุนใน

ทอ้งถ่ินต่อค านิยามและเน้ือหาของมนัหนกัแน่นขึ้น  ความมุ่งหมายก็คือใหไ้ดข้อ้ตกลงในขอ้ก าหนดที่

ชดัเจน ไม่ก ากวมคลุมเครือยากที่จะเขา้ใจ และตอบสนองต่อส่ิงที่ส าคญัในล าดบัตน้หลกัๆ 
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การน าผูมี้ส่วนไดเ้สียที่ไดรั้บผลกระทบทั้งหมดเขา้มามีส่วนร่วมเป็นการสร้างรากฐานที่ครอบคลุมทัว่ถึง

และสร้างความเขา้ใจร่วมที่ช่วยลดความขดัขอ้งใจและความขดัแยง้ในภาคสนามลงใหน้อ้ยที่สุด 

นอกจากนั้น การปรึกษาหารือกบัผูมี้ส่วนไดเ้สียไม่เพยีงแต่เอ้ืออ านวยใหมี้การพฒันานิยามความถูกตอ้งตาม

กฎหมายเท่านั้น หากยงัสนบัสนุนกระบวนการเจรจาขอ้ตกลงการเป็นหุน้ส่วนดว้ยความสมคัรใจทั้งหมด

ดว้ย  การปรึกษาหารือกบัผูมี้ส่วนไดเ้สียเป็นช่องทางอนัยอดเยีย่มในการแจง้ใหโ้ครงสร้างการเจรจา

ภายในประเทศทราบถึงจุดยนืของผูมี้ส่วนไดเ้สียต่างๆ นอกเหนือไปจากแมแ้ต่การพฒันานิยามความถูกตอ้ง

ตามกฎหมาย 

ใครคอืผู้มีส่วนได้เสีย 

หลายฝ่ายที่มีผลประโยชน์แตกต่างกนัอาจจะอยากมีส่วนเขา้ร่วมในกระบวนการท าขอ้ตกลงการเป็นหุน้ส่วน

ดว้ยความสมคัรใจเพือ่ส่ือสารความตอ้งการและระเบียบวาระเฉพาะของพวกเขา  วตัถุประสงคข์องขอ้ตกลง

การเป็นหุน้ส่วน FLEGT ดว้ยความสมคัรใจนั้นตั้งเป้าไวเ้ฉพาะมาก ดงันั้นการน าผูมี้ส่วนไดเ้สียที่มีส่วน

เก่ียวขอ้งหรือไดรั้บผลกระทบโดยตรงจากการด าเนินกิจการป่าไมจ้  านวนนอ้ยที่สุดเขา้มามีส่วนจึงเป็นเร่ืองที่

ส าคญัอยา่งเด็ดขาด 

ถา้กลุ่มที่ไดรั้บผลกระทบ อนัไดแ้ก่ผูด้  าเนินงานกิจการป่าไม ้คนงานท าไม ้ชุมชนที่พึ่งพงิป่า ผูถื้อใบอนุญาต 

เป็นตน้ มิไดรั้บโอกาสสะทอ้นความเห็นต่อกฎหมายและขอ้ก าหนดหรือส่ิงที่เรียกร้องตอ้งการใหท้  าแลว้ 

นิยามความถูกตอ้งตามกฎหมายอาจจะไม่ท าความกระจ่างหรือตอบต่อส่ิงที่ครอบง าจิตใจของผูมี้ส่วนไดเ้สีย

อยูไ่ด ้และน่ีก็จะส่งผลท าใหว้ตัถุประสงคแ์ละการสนบัสนุนต่อนิยามนั้นอ่อนแอลง  ดงันั้นการท าใหแ้น่ใจ

วา่มีตวัแทนผลประโยชน์ของผูมี้ส่วนไดเ้สียอยูจ่ะท าใหไ้ดนิ้ยามความถูกตอ้งตามกฎหมายที่น่าเช่ือถือมาก

ขึ้นซ่ึงจะไม่ถูกโตแ้ยง้ในภายหลงั   

จนถึงปัจจุบนั กระบวนการผูมี้ส่วนไดเ้สียของขอ้ตกลงการเป็นหุน้ส่วนดว้ยความสมคัรใจไดน้ ากลุ่ม

ดงัต่อไปน้ีเขา้มาในการสนทนาของผูมี้ส่วนไดเ้สีย: 

 สมาชิกชุมชนและกลุ่มชนพื้นเมืองที่มีส่วนเก่ียวขอ้งหรืออาศยัอยูใ่กลก้บับริเวณที่มีการท าไม ้ 

 ชุมชนและกลุ่มชนพื้นเมืองที่พึ่งพาทรัพยากรป่าไมเ้พือ่การด ารงชีวติ   

 คนงานที่ใชแ้รงงานกบับริษทัท าไม ้บริษทัขนส่งไม ้และบริษทัแปรรูปไม ้ 
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 ผูใ้ชไ้มภ้าคเอกชนและกลุ่มอ่ืนๆในห่วงโซ่อุปทาน (เช่น บริษทัท าไม ้ผูถื้อใบอนุญาต เจา้ของสวน

ป่า บริษทัแปรรูปไม ้ผูป้ระกอบการโรงเล่ือยไม ้สหพนัธค์นงานท าไม้) 

 หน่วยงานรัฐ ทั้งในส่วนกลางและระดบัทอ้งถ่ิน ที่บงัคบัใช ้ตรวจพสูิจน์ และในทางใดทางหน่ึง 

เก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงานกิจการป่าไม ้การขนส่งไม ้การแปรรูปไม ้และการส่งออกหรือขายไม ้

และที่น่าจะเก่ียวขอ้งในระบบการประกนัความถูกตอ้งตามกฎหมาย (กระทรวงการป่าไม ้

กระทรวงการคลงั กระทรวงพาณิชย ์ศุลกากร กระทรวงส่ิงแวดลอ้ม กระทรวงสุขภาพ กระทรวง

แรงงาน กระทรวงการคา้ กระทรวงยตุิธรรม เป็นตน้) 

 ผูแ้ทนทางการเมือง (ผูมี้อ  านาจดั้งเดิม สมาชิกรัฐสภา ผูแ้ทนระดบัทอ้งถ่ินและระดบัภูมิภาค 

 องคก์รประชาสงัคมและองคก์รเอกชนอ่ืนๆ 

 ผูแ้ทนมหาวทิยาลยัหรือนกัวจิยัที่เก่ียวขอ้งในภาคส่วนการป่าไมแ้ละการคา้ไม ้

การต้ังกระบวนการปรึกษาหารือกับผู้มีส่วนได้เสีย 

กระบวนการปรึกษาหารือกบัผูมี้ส่วนไดเ้สียควรใหโ้อกาสผูมี้ส่วนไดเ้สียใหข้อ้มูล แสดงความกงัวลใจ และ

ยืน่ขอ้เสนอแนะต่อเน้ือหาของนิยามความถูกตอ้งตามกฎหมาย  น่ีจะสนบัสนุนการสนทนากนัระหวา่งผูมี้

ส่วนไดเ้สียไปหาค าตอบในทางปฏิบติัวา่ ขอ้ก าหนดอะไรในดา้นเศรษฐกิจ ดา้นส่ิงแวดลอ้ม และดา้นสงัคม 

ควรเป็นส่วนหน่ึงของนิยามนั้น และจะตรวจพสูิจน์ขอ้ก าหนดเหล่านั้นอยา่งไรวา่ไดท้  าไปตามกฎหมาย

หรือไม่  ขอ้ตกลงการเป็นหุน้ส่วนดว้ยความสมคัรใจจ านวนมากไดแ้สดงวา่ การมีส่วนร่วม การหารือ และ

การสร้างประชามติ ดงักล่าวนั้นช่วยสร้างความเช่ือมัน่กนัในหมู่ผูมี้ส่วนไดเ้สีย ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ

ในปฏิสมัพนัธข์องพวกเขา และปรับปรุงทกัษะของพวกเขาในการส่ือสารและมีปฏิสมัพนัธซ่ึ์งกนัและกนั 

การปรึกษาหารือกบัผูมี้ส่วนไดเ้สียใชเ้วลา  ผูมี้ส่วนไดเ้สียตอ้งการเวลามาจดัตั้งตวัพวกเขาเองและตั้ง

โครงสร้างขึ้นมามีปฏิสมัพนัธแ์ละส่ือสารซ่ึงกนัและกนั  รัฐบาลตอ้งการเวลามาท าใหโ้ครงสร้างเป็นทางการ

เพือ่ใหก้ารปรึกษาหารือเกิดขึ้นได ้ ดว้ยเหตุผลดงักล่าวน้ีเอง จึงมีการสร้างกระบวนการปรึกษาหารือจ านวน

มากขึ้นมาก่อนที่การเจรจาขอ้ตกลงการเป็นหุน้ส่วนดว้ยความสมคัรใจอยา่งเป็นทางการจะเร่ิมขึ้น 

มีบทเรียนหลกัๆ 8 ประการจากกระบวนการเหล่าน้ี 
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1. กระบวนการปรึกษาหารือตอ้งการความยดืหยุน่เพือ่ที่จะพฒันาไป กระบวนการเหล่าน้ีปรับปรุงไป

เร่ือยผา่นการลองผดิลองถูก และตอ้งการเวลากบัความสามารถในการปรับตวัเขา้กบัสภาพที่

เปล่ียนแปลงและขอ้มูลใหม่ๆ 

2. อาจจะตอ้งการการสนบัสนุนเพิม่เติมจากบางกลุ่มเป็นการเฉพาะเพือ่ใหแ้น่ใจวา่เป็นกระบวนการ

ปรึกษาหารือที่เที่ยงธรรม เปิดทางใหก้ลุ่มที่อ่อนแอกวา่ทางดา้นการเงินสามารถเขา้ร่วมได ้

3. มีการยอมรับตั้งแต่ช่วงแรกๆ ของกระบวนการวา่จ าเป็นตอ้งมีทกัษะและความสนใจที่เหมาะสมไป

จดัการกระบวนการอยา่งเป็นมืออาชีพ รวมทั้งการมีทรัพยากรที่จ  าเป็นและบุคคลที่มีคุณสมบตัิที่

ตอ้งการส าหรับการจดัตั้งและการด าเนินงาน 

4. การตกลงกนัในเร่ืองโครงสร้าง กฎเกณฑ ์และความคาดหวงั รวมทั้งบทบาทและความรับผดิชอบ 

เพือ่ใหผู้มี้ส่วนไดเ้สียทั้งหมดเขา้ใจวา่การปรึกษาหารือจะด าเนินการไปอยา่งไร 

5. การใชเ้ทคนิคต่างๆ ไปท าการปรึกษาหารือและส่ือสาร โดยท าใหช้ดัเจนวา่จะใชเ้ทคนิคใดเม่ือใด 

เช่น ในเวทีผูมี้ส่วนไดเ้สีย การประชุมเชิงปฏิบติัการระดบัชาติ การประชุมขนาดเล็กลงมาที่มี

เป้าหมาย การสงัเกต และการออกความเห็น 

6. การเลือกตวัแทนดว้ยตนเองมีประสิทธิผลมากกวา่การแต่งตั้งตวัแทน  ตวัอยา่งเช่น ในขณะที่รัฐบาล

แต่งตั้งตวัแทน ผูมี้ส่วนไดเ้สียมกัรู้สึกวา่ผลประโยชน์ของพวกเขาไม่มีตวัแทนอยา่งถูกตอ้ง และจะ

โทษรัฐบาลถา้ตวัแทนนั้นไม่มีประสิทธิผล  ดงันั้นเพือ่หลีกเล่ียงความขดัแยง้ที่อาจเกิดขึ้น จึงควร

กระตุน้กลุ่มผูมี้ส่วนไดเ้สียใหเ้ลือกตวัแทนของพวกเขาเองและพฒันาจุดยนืของตนเอง สร้างความ

เช่ือมัน่ในกระบวนการที่น าไปสู่การสนบัสนุนในทอ้งถ่ินและการใหข้อ้มูลเขา้ไปในกระบวนการ 

มนัยงัท าใหก้ลุ่มผูมี้ส่วนไดเ้สียแต่ละกลุ่มรับผดิชอบในการท าใหแ้น่ใจวา่ตวัแทนของตนท างานน้ี

ไดอ้ยา่งเหมาะสมดว้ย 

7. กลุ่มผูมี้ส่วนไดเ้สียทั้งหมดที่มีส่วนร่วมในกระบวนการควรจะโปร่งใสเท่าๆ กนัเก่ียวกบั

ผลประโยชน์ที่พวกเขาเป็นตวัแทนในกระบวนการ และการเป็นตวัแทนนั้นท าหนา้ที่อยา่งไร 

8. ส่ิงที่ดูเหมือนจะเป็นกลุ่มผูมี้ส่วนไดเ้สียกลุ่มเดียว (เช่น กลุ่มประชาสงัคม ภาคเอกชน หรือรัฐบาล) 

จริงๆแลว้ อาจประกอบดว้ยผลประโยชน์หลายประการ ในกรณีเหล่าน้ี ผูมี้ส่วนไดเ้สียจะไดรั้บ
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ผลประโยชน์ดีกวา่หากแยกกลุ่มเดียวนั้นออกเป็นกลุ่มผูมี้ส่วนไดเ้สียหลายๆกลุ่ม และดงันั้นก็ท  าให้

แต่ละกลุ่มมีเสียงในกระบวนการ  ตวัอยา่งเช่น ประชาสงัคมบางคร้ังก็ถูกจดัประเภทใหร้วมทุกกลุ่ม

ที่ไม่ใช่บริษทัเอกชนและหน่วยงานรัฐไวด้ว้ยกนั  ภายในกลุ่มน้ีอาจจะมีทั้งชนพื้นเมือง ชุมชนที่ตอ้ง

พึ่งพงิป่าไม ้ผูมี้อ  านาจดั้งเดิม สหภาพแรงงาน องคก์รเอกชน และตวัแทนมหาวทิยาลยั  กลุ่มเหล่าน้ี

มีผลประโยชน์และมุมมองต่างกนัมากๆ ในการส่งเสริมกระบวนการท าขอ้ตกลงการเป็นหุน้ส่วน

ดว้ยความสมคัรใจ  การเขา้ใจพลวตัรและผลประโยชน์ของกลุ่มต่างๆ เพือ่วา่พวกเขาทั้งหมดจะไดมี้

เสียงในกระบวนการ จะช่วยท าใหแ้น่ใจไดว้า่กระบวนการมีประสิทธิผล 

ขั้นที่ 2: ตั้งและตกลงรับกระบวนการพฒันานิยามความถูกต้องตามกฎหมาย 

กระบวนการหลายกระบวนการเกิดขึ้นในการพฒันานิยามความถูกตอ้งตามกฎหมาย มีกระบวนการภายใน

ระหวา่งและในบรรดาผูมี้ส่วนไดเ้สียในประเทศ ซ่ึงมกัจะอา้งถึงวา่เป็นกระบวนการ “การปรึกษาหารือผูมี้

ส่วนไดเ้สีย” ดงัที่ใหเ้คา้โครงไวข้า้งตน้ ซ่ึงผูมี้ส่วนไดเ้สียใหมุ้มมองของตนและช่วยท าจุดยนืของประเทศ, 

และกระบวนการที่เป็นทางการภายนอก ซ่ึงประเทศต่างๆ ถ่ายทอดและหารือจุดยนืของตนในการเจรจากบั

สหภาพยโุรป กระบวนการภายในและภายนอกควรจะเช่ือมโยงกนัไปท าใหแ้น่ใจวา่ กระบวนการใน

ประเทศไดใ้หข้อ้มูลกบัการเจรจาอยา่งแทจ้ริงมากกวา่การท าหนา้ที่เป็นกิจกรรมโดดๆ แยกออกมาต่างหาก 

เพือ่ใหแ้น่ใจวา่มีการเช่ือมโยงระหวา่งกระบวนการต่างๆ ลกัษณะต่างๆ เหล่าน้ีไดรั้บการพสูิจน์มาแลว้วา่

จ  าเป็นที่สุดขาดเสียมิได:้ 

 การเปิดเผยและความโปร่งใสของทั้งกระบวนการภายในและภายนอก  

 การท าใหช้ดัเจนวา่ กระบวนการภายนอกจะส่ือสารกบัและไดรั้บขอ้มูลจากกระบวนการภายใน 

(กระบวนการ ความรับผดิชอบ เวลาที่จดัให ้ฯลฯ) อยา่งไร 

 ความคงเสน้คงวาของการมีตวัแทนผูมี้ส่วนไดเ้สียในกระบวนการทั้งภายในและภายนอก 

ความโปร่งใสช่วยท าให้ความคาดหวังชัดเจนและหลีกเลี่ยงความเข้าใจผิดต่าง  ๆ

ในบางกรณีของการพฒันานิยามความถูกตอ้งตามกฎหมาย ความล่าชา้ ความขดัขอ้งใจ และความขดัแยง้ได้

ท  าใหเ้กิดผลขึ้น เน่ืองจากผูมี้ส่วนไดเ้สียมีความคาดหวงัแตกต่างกนัวา่จะตดัสินใจอยา่งไรต่อร่างนิยาม  

ตวัอยา่งเช่นในบางประเทศที่ท  าขอ้ตกลงการเป็นหุน้ส่วนดว้ยความสมคัรใจมีการสร้างคณะท างานขึ้นมา
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ช่วยวเิคราะห์และพฒันาร่างนิยามความถูกตอ้งตามกฎหมาย  คณะท างานเหล่าน้ีเช่ือวา่ จุดยนืที่พวกเขาท า

ขึ้นมาจะถูกน าไปเสนอในการเจรจา เม่ือส่ิงน้ีไม่เกิดขึ้น ผูเ้ขา้ร่วมคณะท างานจะขดัขอ้งใจและเสียก าลงัใจ

เพราะมนัไม่ชดัเจนวา่ส่ิงที่พวกเขาเสนอไปจะถูกใชห้รือมีการตดัสินใจ 

สถานการณ์คลา้ยคลึงกนัไดเ้กิดขึ้นระหวา่งกลุ่มผูมี้ส่วนไดเ้สียในภาคประชาสงัคมกบักลุ่มผูมี้ส่วนไดเ้สียใน

ภาครัฐบาล  กลุ่มประชาสงัคมมีความคาดหวงัแน่นอนวา่การมีส่วนร่วมของตนจะถูกน าไปผนวกรวมเขา้ใน

กระบวนการอยา่งไร ผูมี้ส่วนไดเ้สียในรัฐบาลมีความคาดหวงัที่ต่างกนัออกไป  ความแตกต่างน้ีน าไปสู่การที่

ผูมี้ส่วนไดเ้สียบางคนเดินออกไปจากกระบวนการ ท าใหเ้กิดความล่าชา้เป็นเดือนๆ และความยากล าบากใน

การพากลุ่มต่างๆ กลบัมาหากนั 

ทางหน่ึงที่ช่วยหลีกเล่ียงความขดัแยง้และความล่าชา้คือ ท าความชดัเจนในกลุ่มผูมี้ส่วนไดเ้สียตั้งแต่

ช่วงแรกๆของกระบวนการถึงวธีิการที่ขอ้มูลจะถูกส่ือสาร วเิคราะห์ เปล่ียนแปลง และท าใหเ้สร็จ และ

โครงสร้างต่างๆ (เช่น คณะกรรมการ ทีมเจรจา เวที คณะท างาน ฯลฯ) โดยเฉพาะอยา่งยิง่: 

 กลุ่มต่างๆ (เช่น ชุมชน กลุ่มคนพื้นเมือง ธุรกิจขนาดเล็ก) จะมีตวัแทนอยา่งเป็นธรรมไดอ้ยา่งไร 

 จริงๆแลว้ บุคคลหรือกลุ่มไหนจะเป็นผูพ้ฒันาร่างนิยามความถูกตอ้งทางกฎหมายขึ้นมา 

 ร่างต่างๆ จะรับเอาขอ้มูลความเห็นจากผูมี้ส่วนไดเ้สียเขา้ไปไดอ้ยา่งไร จากผูมี้ส่วนไดเ้สียใด ดว้ย

กระบวนการเช่นไร 

 กลุ่มผูมี้ส่วนไดเ้สียแต่ละกลุ่มจะรับผดิชอบในการท าร่างหรือรายการแสดงส่ิงที่ส าคญัในล าดบัตน้ๆ 

ของตนเองขึ้นมาหรือไม่ หรือกลุ่มจะใหค้วามเห็นต่อร่างที่มีอยู ่

 กระบวนการผูมี้ส่วนไดเ้สียและการหารือภายในเช่ือมโยงกบัการเจรจาท าขอ้ตกลงการเป็นหุน้ส่วน

ดว้ยความสมคัรใจที่เป็นทางการอยา่งไร จุดยนืพฒันาขึ้นมาอยา่งไร  อะไรจะเกิดขึ้นหากวา่มีส่ิงที่ไม่

สามารถตกลงกนัได ้

 กรอบเวลาในการท างานใหเ้สร็จส้ินคืออะไร 

 การตดัสินใจขั้นสุดทา้ยจะส่ือสารออกไปอยา่งไร 
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การตกลงกนัตั้งแต่แรกๆวา่ใครจะรับผดิชอบต่อการพฒันาร่าง ร่างต่างๆจะถูกทบทวนโดยกระบวนการ

ปรึกษาหารือกบัผูมี้ส่วนไดเ้สียที่ใหญ่กวา่อยา่งไร และจะมีการตดัสินใจในเร่ืองขอ้ก าหนดและตวัพสูิจน์

อยา่งไร จะเอ้ืออ านวยใหก้บักระบวนการเป็นอยา่งยิง่และช่วยหลีกเล่ียงความเขา้ใจผดิ  การตกลงกนัในเร่ือง

กระบวนการเหล่าน้ีก่อนมีการหารือเน้ือหาจะส่งเสริมใหมี้ความคาดหวงัที่ชดัเจนกวา่และเป็นจริงมากกวา่

ส าหรับการใหข้อ้มูลความเห็นและการมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนไดเ้สีย 

บทเรียนที่ไดม้าอีกประการหน่ึงคือจะตอ้งมีเวลาและเคร่ืองมือเพยีงพอใหต้วัแทนผูมี้ส่วนไดเ้สียมี

ปฏิสมัพนัธก์บัคนในกลุ่มของพวกตน  ชุมชนที่พึ่งพงิป่า คนงานป่าไม ้และชนพื้นเมืองมกัจะอยูใ่นที่

ห่างไกล ตอ้งการเวลาในการเดินทางและจดัประชุมรับฟังความเห็นต่อร่างหรือการตดัสินใจใดๆ  การเขา้

ใจความตอ้งการในเร่ืองก าหนดเวลาของผูมี้ส่วนไดเ้สียต่างๆ จะท าใหแ้น่ใจวา่ไดข้อ้มูลจากพวกเขาและ

กระตุน้ใหพ้วกเขาใหข้อ้มูลดว้ย  เอกสารต่างๆ อาจจะตอ้งท าออกมาเป็นขอ้ๆ ในลกัษณะที่ท  าใหง่้ายในการ

จบัขอ้มูลของผูมี้ส่วนไดเ้สียออกมา 

ผูมี้ส่วนไดเ้สียจ านวนมากไม่น่าจะคุน้เคยมากเพยีงพอกบัวตัถุประสงคข์องขอ้ตกลงการเป็นหุน้ส่วน 

FLEGT ดว้ยความสมคัรใจ, ตารางนิยามความถูกตอ้งตามกฎหมาย และศพัทต่์างๆที่ใชใ้นนิยามความถูกตอ้ง

ตามกฎหมาย (เช่น หลกัการ ตวัพสูิจน์ หลกัฐานอา้งอิง) เพือ่ใหส้ามารถตอบสนองและใหข้อ้มูลได ้นอกเสีย

จากวา่จะมีการแปลหรือปรับเอกสารต่างๆ และอธิบาย เพือ่ใหผู้มี้ส่วนไดเ้สียสามารถเขา้ใจได้ ไม่วา่จะเป็น

ลายลกัษณ์อกัษรหรือดว้ยวาจา 

การท าเช่นน้ีจะยิง่เสริมความจ าเป็นที่กลุ่มผูมี้ส่วนไดเ้สียตอ้งเลือกตวัแทนของพวกเขาเอง ใครสกัคนที่จะ

สามารถปรับขอ้มูลเพือ่ใหผู้มี้ส่วนไดเ้สียสามารถตอบสนองได ้ ในบางกรณี โดยเฉพาะอยา่งยิง่กบักลุ่มที่อยู่

ในพื้นที่ห่างไกล อาจตอ้งการความช่วยเหลือจากภายนอก เช่น จากองคก์รเอกชนในทอ้งถ่ิน องคก์รชุมชน 

หรือองคก์รระหวา่งประเทศ มาสนบัสนุน  อยา่งไรก็ตาม ส าคญัที่กลุ่มในทอ้งถ่ินจะพฒันาจุดยนืของตน

ขึ้นมาเองและหลีกเล่ียงการยดัเยยีดมุมมองจากภายนอก 

หลายประเทศหุน้ส่วนในขอ้ตกลงการเป็นหุน้ส่วนดว้ยความสมคัรใจเรียนรู้ผา่นประสบการณ์วา่ การไม่มีผูมี้

ส่วนไดเ้สียที่แตกต่างกนัเป็นตวัแทนอยูใ่นกระบวนการภายนอก คือในการเจรจากบัสหภาพยโุรป การ

ตดัสินใจและการสนทนาในระหวา่งการประชุมเหล่าน้ีมกัจะไม่ไดถู้กส่ือสารออกไปยงักระบวนการ

ภายในประเทศ  ผลที่เกิดขึ้นคือกระบวนการผูมี้ส่วนไดเ้สียภายในเอาร่างนิยามความถูกตอ้งตามกฎหมายที่

ลา้สมยัหรือไม่ถูกตอ้งไปหารือกนั ท าใหเ้กิดความสบัสนและความขดัขอ้งใจกบักระบวนการนั้น 
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การมีตวัแทนผูมี้ส่วนไดเ้สียอยา่งเหนียวแน่นในกระบวนการทั้งสอง ซ่ึงกลุ่มผูมี้ส่วนไดเ้สียที่เก่ียวขอ้งใน

กระบวนการภายในมีตวัแทนอยูใ่นกระบวนการภายนอกดว้ย สามารถเอ้ือใหมี้การแลกเปล่ียนขอ้มูลไดอ้ยา่ง

มาก และท าใหแ้น่ใจวา่การปรึกษาหารือกบัผูมี้ส่วนไดเ้สียไดน้ ามาป้อนเขา้ไปสู่การเจรจา  ในประเทศ

ทั้งหมดที่ลงนามในขอ้ตกลงการเป็นหุน้ส่วนดว้ยความสมคัรใจ  กลุ่มผูมี้ส่วนไดเ้สียมีตวัแทนอยูท่ ั้ง

กระบวนการภายในและภายนอก  ในการเจรจาท าขอ้ตกลงการเป็นหุน้ส่วนดว้ยความสมคัรใจบางการเจรจา 

ในเบื้องตน้นั้น ประเทศคู่เจรจาตดัสินใจไม่น าเอาตวัแทนภาคเอกชนหรือประชาสงัคมเขา้ไปในกระบวนการ

ภายนอกกบัสหภาพยโุรป แต่เม่ือความยากล าบากเกิดขึ้นในการส่ือสารผลการเจรจา น่ีก็เปล่ียนไปและ

ตวัแทนเหล่านั้นก็ถูกน าเขา้ไปรวมในการเจรจาดว้ย 

ขั้นที ่3: ท าเค้าโครงสิทธิในการเกบ็เกีย่วไม้และแหล่งไม้ทีนิ่ยามความถูกต้องตามกฎหมาย

ครอบคลมุถงึ 

แหล่งไมแ้ละสิทธิในการเก็บเก่ียวควรจะกล่าวถึงอยา่งชดัเจนในนิยามความถูกตอ้งตามกฎหมาย  เน่ืองจาก

ขอ้ก าหนดทางกฎหมายมกัจะแตกต่างกนัไปตามใบอนุญาตแต่ละชนิด นิยามความถูกตอ้งตามกฎหมายควร

จะท าใหช้ดัเจนวา่ขอ้ก าหนดใดตอบสนองต่อหวัขอ้ใดและแหล่งใด  ตวัอยา่งเช่นขอ้ก าหนดทางกฎหมาย

ส าหรับสญัญาการท าไมท้างอุตสาหกรรม ซ่ึงตามปกติมกัใชก้บัพื้นที่เก็บเก่ียวไมข้นาดใหญ ่อาจมี

วตัถุประสงคท์างดา้นส่ิงแวดลอ้ม สงัคม และเศรษฐกิจ ที่แตกต่างไปจากใบอนุญาตเฉพาะรายซ่ึงตามปกติ

แลว้ครอบคลุมพื้นที่เล็กมากๆ 

ในขั้นต ่าสุด ขอ้ตกลงการเป็นหุน้ส่วนดว้ยความสมคัรใจก าหนดใหท้่อนซุง ไมห้มอนรางรถไฟ ไมท้ี่เล่ือย

แลว้ ไมแ้ผน่ และผลิตภณัฑไ์มอ้ดั ที่เขา้ไปในสหภาพยโุรปตอ้งมาจากแหล่งที่ถูกกฎหมาย  ดงันั้นขอ้ก าหนด

ส าหรับแหล่งไมแ้ละสิทธิในการเก็บเก่ียวในที่ที่ผลิตภณัฑเ์หล่าน้ีมีตน้ก าเนิดจะตอ้งรวมอยูใ่นนิยามความ

ถูกตอ้งตามกฎหมาย  โดยการขยายความออกไป ขอ้ก าหนดทางกฎหมายเก่ียวกบัไมท้ี่น าเขา้มาในประเทศ

แลว้ก็ส่งออกไปยงัสหภาพยโุรปในฐานะที่เป็นหน่ึงในผลิตภณัฑข์า้งตน้จะตอ้งถูกครอบคลุมไวใ้นนิยาม

ความถูกตอ้งตามกฎหมายดว้ย 

หลายประเทศไดต้ดัสินใจรวมเอาผลิตภณัฑใ์นขอบเขตที่กวา้งขวางเขา้ไปเป็นส่วนหน่ึงของขอ้ตกลงการ

เป็นหุน้ส่วนดว้ยความสมคัรใจดว้ย (เช่น เฟอร์นิเจอร์ กรอบหนา้ต่าง แผน่ปูพื้น)  น่ีเป็นการตดัสินใจทาง

การเมืองที่วางอยูบ่นล าดบัความส าคญัทางการคา้ของประเทศ  ถา้การตดัสินใจทางการเมืองคือการรวมเอา
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ผลิตภณัฑเ์พิม่เติมเขา้ไป แหล่งที่มาของไมท้ี่เอามาท าเป็นผลิตภณัฑเ์หล่าน้ีก็จะตอ้งสะทอ้นอยูใ่นนิยามความ

ถูกตอ้งตามกฎหมายดว้ย ถา้ตามเดิมนั้นนิยามยงัไม่ไดค้รอบคลุมเอาไว ้

บางประเทศไดร้วมเอาแหล่งไมท้ี่ปัจจุบนัยงัมิไดส้นองไมท้ี่น ามาท าผลิตภณัฑไ์มส่้งออกไปยงัสหภาพยโุรป 

แต่มีแนวโนม้วา่จะเป็นเช่นนั้น  จากการคาดวา่จะมีการเติบโตไปในทางน้ี แหล่งไมเ้หล่าน้ีจึงถูกน ามารวมไว้

ในนิยามความถูกตอ้งตามกฎหมายดว้ย  ตวัอยา่งเช่น ถา้ประเทศหน่ึงส่งออกไมจ้ากสวนป่าทั้งหมดไปยงั

ตลาดที่มิใช่สหภาพยโุรป แต่ประเทศน้ีหวงัจะเร่ิมตน้สร้างตลาดในสหภาพยโุรปส าหรับไมจ้ากสวนป่าของ

ตน ก็อาจจะเป็นเร่ืองที่เขา้ใจไดท้ี่จะรวมเอาสวนป่าไวใ้นนิยามความถูกตอ้งตามกฎหมายดว้ย 

ขั้นที ่4: รวบรวม “รายการอนัยดืยาว” ของกฎหมายทีเ่กีย่วข้องเอามาพจิารณาเป็นข้อก าหนด

ส าหรับนิยามความถูกต้องความกฎหมาย 

นิยามความถูกตอ้งตามกฎหมายส าหรับขอ้ตกลงการเป็นหุน้ส่วน FLEGT ดว้ยความสมคัรใจมีฐานอยูบ่น

กลุ่มยอ่ยของกฎหมายแห่งชาติของประเทศนั้น ซ่ึงอาจจะรวมถึงกฎหมาย ระเบียบขอ้บงัคบั กฎกระทรวง 

และเคร่ืองมือในการก ากบัควบคุมอ่ืนๆ รวมทั้งกฎเกณฑห์รือแนวทาง และสนธิสญัญาระหวา่งประเทศที่

ประเทศนั้นใหส้ตัยาบนัไว ้

กระบวนการท าขอ้ตกลงการเป็นหุน้ส่วนดว้ยความสมคัรใจทั้งหมดจนถึงวนัน้ีไดร้วมเอาขอ้ก าหนดต่างๆ ที่

ดึงเอามาจากกฎหมายที่กวา้งไปกวา่กฎหมายป่าไม ้ นิยามความถูกตอ้งตามกฎหมายควรรวมเอากฎหมายที่

ครอบคลุมพนัธะทางเศรษฐกิจ สงัคม และส่ิงแวดลอ้มที่เก่ียวกบัการจดัการป่าไมแ้ละการคา้ไม ้ น่ีอาจ

รวมถึงกฎหมายที่ใหเ้คา้โครงค่าธรรมเนียมและภาษีที่จ  าเป็นในการด าเนินงาน การลงทะเบียนทางกฎหมาย

ในประเทศนั้นๆ พนัธะของบริษทัต่อชุมชน ขอ้ก าหนดในเร่ืองสุขภาพและความปลอดภยัของคนงานป่าไม ้

ระเบียบขอ้บงัคบัดา้นแรงงานอ่ืนๆ ขอ้ก าหนดดา้นส่ิงแวดลอ้ม และพนัธะทางศุลกากร  พนัธะผกูพนัเหล่าน้ี

จ  านวนมากไม่มีอยูใ่นกฎหมายป่าไมข้องประเทศ และดงันั้นก็เป็นเร่ืองส าคญัที่จะตอ้งมองหาและวเิคราะห์

กฎหมายใหก้วา้งมากขึ้น เช่น ประมวลกฎหมายหรือกฎหมายส่ิงแวดลอ้มหรือแรงงานที่ครอบคลุมระเบียบ

ส าหรับการตั้งธุรกิจ 

นิยามความถูกตอ้งตามกฎหมายทุกนิยามควรพจิารณาอาณาบริเวณเกา้ดา้นและกฎหมายที่มีส่วนเก่ียวขอ้งกบั

พวกมนั อนัไดแ้ก่ 

1. กระบวนการจดัสรรกรรมสิทธ์ิและใบอนุญาต 
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2. การใหห้รือการปฏิบติัตามสิทธิในการเก็บเก่ียว 

3. การจดัการป่าไมแ้ละการแปรรูปไม ้

4. สิทธิชุมชนและสวสัดิการ 

5. กฎหมายดา้นส่ิงแวดลอ้ม 

6. นโยบายดา้นแรงงาน สุขภาพ และความปลอดภยั 

7. ภาษี อากรการน าเขา้-การส่งออก ค่าภาคหลวง และค่าธรรมเนียม 

8. การเคารพต่อสิทธิในการครอบครองและการใชข้องชุมชนและชนพื้นเมือง 

9. การคา้และกระบวนการส่งออก 

ขั้นที ่5: ตัดสินใจเลอืกเนือ้หาของนิยามความถูกต้องตามกฎหมาย ผ่านการปรึกษาหารือกบัผู้มี

ส่วนได้เสียหลายภาคส่วน 

เน้ือหาของนิยามความถูกตอ้งตามกฎหมายจะแปรผนัจากประเทศหน่ึงไปยงัอีกประเทศหน่ึง ขึ้นอยูก่บั

ประเภทของป่า กฎหมายแห่งชาติ กระบวนการบริหาร และส่ิงทา้ทายดา้นธรรมาภิบาล  ตวัอยา่งเช่น บาง

ประเทศมีโครงสร้างและขอ้ก าหนดในการบริหารที่แยกจากกนัและมีลกัษณะเฉพาะส าหรับส่วนต่างๆ ของ

ประเทศ ในขณะที่ขอ้ก าหนดของประเทศอ่ืนใชไ้ดห้มดทั้งประเทศ  นิยามควรจะจดัที่ใหค้วามแตกต่างเช่น

วา่น้ีในขณะที่ท  าใหแ้น่ใจวา่มีแนวทางร่วมกนั องคป์ระกอบหลกัที่ตอ้งรวมไวใ้นนิยามความถูกตอ้งตาม

กฎหมายไดแ้ก่ 

 หลกัการ (ใหแ้นวทางที่มีประโยชน์ในการจดักลุ่มเจตนารมณ์ของกฎหมายต่างๆ) 

 ขอ้ก าหนด (มกัจะอา้งถึงเป็นตวัช้ีวดั) 

 ตวัพสูิจน์การปฏิบตัิตาม (เช่น เอกสาร รายงาน หรือกิจกรรมที่แสดงใหเ้ห็นการปฏิบตัิตาม

ขอ้ก าหนด) 

 หลกัฐานอา้งอิงทางกฎหมาย (ขอ้ความทางกฎหมายที่สนบัสนุนขอ้ก าหนด) 
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 แหล่งไมแ้ละสิทธิในการครอบครอง 

โครงสร้างที่มีประสิทธิผลมากที่สุดที่ประเทศที่ท  าขอ้ตกลงการเป็นหุน้ส่วนดว้ยความสมคัรใจใชถ่้ายทอด

เน้ือหาของนิยามความถูกตอ้งตามกฎหมายคือการเสนอขอ้มูลดว้ยตาราง (ตารางที่ 1) 

นิยามความถูกตอ้งตามกฎหมายไดรั้บการจดัโครงสร้างขึ้นมาตามประเภทป่า ตารางหน่ึงส าหรับใบอนุญาต

และกรรมสิทธ์ิทั้งหมดที่เก่ียวขอ้งกบัการเก็บเก่ียวในป่าธรรมชาติและอีกตารางหน่ึงส าหรับขอ้ก าหนดที่

เก่ียวขอ้งกบัสวนป่า  ตวัอยา่งขา้งล่างน้ีเป็นตารางของป่าธรรมชาติ 

สาธารณรัฐคองโกแยกหลกัการต่างๆออกเป็นสองประเภทคือ หลกัการและบรรทดัฐาน  บรรทดัฐานของ

ประเทศคองโกปรากฏอยูใ่นตารางน้ี หลกัการที่ควบคุมบรรทดัฐานเหล่าน้ีคือ “รัฐปฏิบตัิตามกฎหมายและ

ระเบียบขอ้บงัคบัเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้ม การจดัการ การป่าไม ้การแปรรูปไม ้และภาษ”ี 

ตารางที่ 1: ตัวอย่างจากนิยามความถูกต้องตามกฎหมายของสาธารณรัฐคองโก 

หลกัการ ข้อก าหนด ตวัพิสูจน์ หลกัฐานอ้างองิ ประเภทของใบอนุญาต

มีการศึกษา
ผลกระทบดา้น
ส่ิงแวดลอ้มตาม
ขอ้ก าหนดทาง
กฎหมายและการ
ก ากบัควบคุม 
และมีการน า
มาตรการบรรเทา
ผลกระทบท่ีคิด
ข้ึนมาด าเนินการ

 

ตวัช้ีวดั 4.1.1 มีการ
ปฏิบติัตาม
กระบวนการส าหรับ
ท าการศึกษา
ผลกระทบดา้น
ส่ิงแวดลอ้ม

ตวัพิสูจน์ 4.1.1.1 การ
เห็นชอบของส านกังานท่ี
ด าเนินการศึกษา

ตวัพิสูจน์ 4.1.1.2 
รายงานการศึกษา
ผลกระทบ

 

ตวัพิสูจน์ 4.1.1.3 
ระเบียบวาระของการ
ประชุมท่ีอนุมติัรายงาน
การศึกษาผลกระทบ

ตวัช้ีวดั 4.1.2 มีการ
ด าเนินงานมาตรการ
ท่ีบรรจุอยูใ่นรายงาน
การศึกษาผลกระทบ

ตวัพิสูจน์ 4.1.2.1 
รายงานการตรวจตรา
และตรวจสอบท่ีดิน 
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ท่ีไดรั้บการอนุมติั
แลว้ท่ีมุ่งคุม้ครอง
ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ  

ตวัพิสูจน์ 4.1.2.2 
รายงานการตรวจโดย
ส านกังานเศรษฐกิจป่า
ไม ้

ตวัพิสูจน์ 4.1.2.3 
รายงานโดยคณะกรรม 
การติดตามและทบทวน
แผนการจดัการ 

 

ในทางตรงขา้ม ประเทศคาเมรูนสร้างตารางนิยามความถูกตอ้งตามกฎหมายขึ้นมาแปดตาราง แต่ละตาราง

ส าหรับกรรมสิทธ์ิหรือใบอนุญาตแต่ละใบ ซ่ึงมีทั้งหมดเจด็ใบ และอีกตารางหน่ึงส าหรับการแปรรูปไม ้

กรรมสิทธ์ิการผลิตไมเ้พิม่เติมอีกสามกรรมสิทธ์ิจะถูกน ามาผนวกรวมเขา้กบันิยามความถูกตอ้งตามกฎหมาย

เม่ือไดรั้บการพฒันาขึ้นมา  รูปที่ 1 ใหร้ายการตารางแปดตารางน้ี ส่วนตารางที่ 2 เป็นตวัอยา่งของพนัธะขอ้

ผกูพนัประการหน่ึงในตารางนิยามความถูกตอ้งตามกฎหมายส าหรับขอ้ตกลงการท าไมข้องคาเมรูน 

รูปที่ 1: รายการตารางนิยามความถูกต้องตามกฎหมายส าหรับประเทศคาเมรูน 

 

1. ขอ้ตกลงการท าไม ้

2. ป่าของชุมชน; การท าไมข้องรัฐ 

3. ใบอนุญาตกูไ้ม ้

4. ใบอนุญาตเคล่ือนยา้ยไมท้ี่เก็บเก่ียวแลว้ 

5. การขายไมต้ดัในอาณาเขตประเทศ 

6. ป่าชุมชน; การท าไมข้องรัฐ 

7. ใบอนุญาตพเิศษ; การท าไมด้ าแขง็ในอาณาเขตประเทศและป่าของชุมชน 

8. หน่วยแปรรูปไม ้
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หลักการ 

หลกัการช่วยจดัประเภทขอ้ก าหนดต่างๆ ออกมาเป็นเร่ืองตามประเด็น  บางประเทศใชป้ระเภทตามที่ใหเ้คา้

โครงไวใ้น “อะไรคือไมท้ี่ถูกกฎหมาย” และท าเป็นรายการออกมาในขั้นที่ 4 ขา้งตน้ ในขณะที่ประเทศอ่ืนๆ 

ไดส้ร้างรายการหลกัการของตนเองขึ้นมาซ่ึงเป็นไปตามกฎหมายของตนใกลชิ้ดกวา่ 

การจดัประเภทท าใหไ้ดภ้าพรวมที่แจ่มชดัของนิยามความถูกตอ้งตามกฎหมายของประเทศหน่ึงๆ ท าให้

ผูอ่้านเห็นอาณาบริเวณทั้งหมดที่ตรงประเด็นที่จะตอ้งจดัการ 

ตวัอยา่งเช่นประเทศหน่ึงใชห้ลกัการ “ตวัป่าไมท้ี่มีการท าไม/้แปรรูปไมท้  าไดต้ามพนัธะผกูพนัทางสงัคม” 

และรวมเอากฎหมายเก่ียวกบัสิทธิของคนงาน การจา้งงาน ประกนัสงัคม สุขภาพและความปลอดภยัของ

คนงาน และสิทธิของชุมชนในการใชป่้า มาไวก้บัหลกัการน้ี 

ข้อก าหนด 

 ขอ้ก าหนดทุกขอ้ที่มีอยูใ่นนิยามความถูกตอ้งตามกฎหมายจะตอ้งมีการตรวจและพสูิจน์ความเป็น

จริงอยา่งเป็นระบบวา่ไดมี้การปฏิบติัตามหรือไม่ 

 ขอ้ก าหนดใดๆ ไม่อาจคลุมเครือ ก ากวม ยากที่จะเขา้ใจ เปิดใหมี้การตีความ หรือปล่อยใหผู้ใ้ดมี

อิสระในการคิดวา่เป็นอยา่งไร หากจะตอ้งระบุอยา่งชดัเจนวา่ ไดท้  าใหบ้รรลุผลหรือไม่ 

 ขอ้ก าหนดตั้งอยูบ่นกฎหมายในปัจจุบนั ซ่ึงรวมถึงหนงัสือแนะน า คู่มือ กฎเกณฑ(์ในกรณีที่

กฎเกณฑน์ั้นมีฐานะทางกฎหมาย) และขอ้ตกลงระหวา่งประเทศ  

ส่ิงทา้ทายหลกัๆในการเตรียมนิยามความถูกตอ้งตามกฎหมายคือการตดัสินใจวา่จะรวมเอาขอ้ก าหนดใดเขา้

ไวบ้า้ง  ความโนม้เอียงที่เป็นธรรมชาติคือรวมขอ้ก าหนดเขา้ไวใ้หม้ากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได ้แต่นิยามความ

ถูกตอ้งตามกฎหมายมิไดมุ่้งหมายที่จะเป็นท าเนียบของกฎหมายและระเบียบขอ้บงัคบัต่างๆ อยา่งละเอียด

ถว้นทัว่ เพราะมกัจะท าไม่ไดใ้นทางปฏิบติั 

การตรวจพสูิจน์ระบบประกนัความถูกตอ้งตามกฎหมายนั้นตอ้งมีการตรวจอยา่งสม ่าเสมอ ดงันั้นจึงควรจะ

เลือกขอ้ก าหนดอยา่งมียทุธศาสตร์  การเลือกอยา่งมียทุธศาสตร์หมายถึงการเลือกขอ้ก าหนดที่จดัการกบัภยั

คุกคามที่ร้ายแรงที่สุดจากการท าไมท้ี่ผดิกฎหมายและไม่ไดส้ร้างภาระมากเกินไปใหก้บักระบวนการตรวจ

พสูิจน์  ดงันั้นการคน้หาวา่อะไรเป็นส่ิงทา้ทายหลกัและขอ้ก าหนดที่ดีที่สุดที่จะจดัการกบัส่ิงทา้ทายเหล่าน้ีจึง
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เป็นส่วนที่ขาดเสียมิไดใ้นการสนทนาเก่ียวกบันิยามความถูกตอ้งตามกฎหมาย  ขอ้ก าหนดทุกขอ้ที่รวมเอาไว้

ในนิยามความถูกตอ้งตามกฎหมายจะตอ้งตรวจวา่มีการปฏิบติัตามก่อนที่จะออกใบอนุญาต FLEGT ได ้ 

ตวัอยา่งเช่น ถา้พนัธะผกูพนัของขอ้ตกลงทางสงัคมมกัจะไม่ไดถู้กน ามาปฏิบติัหรือไม่ไดมี้การติดตามวา่ได้

ปฏิบตัิตามจริงหรือไม่ และประเด็นน้ีเป็นที่รู้กนัวา่ท าใหเ้กิดความขดัแยง้ในประเทศ อาจจะเป็นเร่ืองเชิง

ยทุธศาสตร์ที่จะรวมเอาขอ้ก าหนดจ านวนหน่ึงไปท าใหแ้น่วา่มีการปฏิบติัตามขอ้ตกลงทางสงัคมเหล่านั้น  

ขอ้ก าหนดเหล่าน้ีจะตอ้งปฏิบติัตามก่อนหนา้ที่จะมีการออกใบอนุญาต และเป็นการเสริมเป้าหมายของ

ประเทศในการท าใหแ้น่ใจวา่ปริษทัท าไมต่้างๆ ยดึมัน่ในขอ้ก าหนดทางสงัคม  

การเลือกขอ้ก าหนดที่ส าคญัสองสามขอ้ แทนจะที่ใหนิ้ยามเตม็จนลน้ไปดว้ยขอ้ก าหนดจ านวนมาก จะท าให้

ระบบง่ายกวา่ที่จะด าเนินการและติดตาม  ในกระบวนการท าขอ้ตกลงการเป็นหุน้ส่วนดว้ยความสมคัรใจ

จนถึงวนัน้ี ขอ้ก าหนดจ านวนมากที่รวมอยูใ่นร่างแรกของนิยาม โดยทัว่ไปแลว้ต่อมาจะถูกลดลงคร่ึงหน่ึง

หรือมากกวา่นั้นหลงัจากมีการสนทนาภายในอยา่งเขม้ขน้ในเร่ืองธรรมาภิบาลหลกัๆที่มีความส าคญัใน

ล าดบัตน้และการปฏิบตัไิดจ้ริงในการตรวจพสูิจน์ 

ตารางที่ 2: ตัวอย่างนิยามความถูกต้องตามกฎหมายของประเทศคาเมรูน 

ขอ้ตกลงการท าไม้

บรรทดัฐาน 1: ผูท้  ากิจการป่าไมท้ี่มีการท าไม/้การแปรรูปไมไ้ดรั้บ

อนุญาตถูกตอ้งตามกฎหมาย

ตวัช้ีวดั 1.1: ผูท้  ากิจการป่าไมมี้บุคลิกลกัษณะท่ีถูกกฎหมาย ไดรั้บการอนุญาตให้เป็นผูท้  าไมแ้ละจดทะเบียนเป็นผูแ้ปรรูปไม้

การอา้งอิงถึงกฎหมาย ระเบียบขอ้บงัคบั และกฎเกณฑต่์างๆ

 มาตรา 41ของกฎหมาย 94/01 ลงวนัท่ี 20 มกราคม 1994  

 มาตรา 35(1), 36, 114 และ 140(1), (2), (3), (4) และ (5) ของพระราชกฤษฎีกา 95-531  

 กฎหมาย 98/015 ลงวนัท่ี 14 กรกฎาคม 1998 เก่ียวกบัส่ิงก่อสร้างท่ีจดัว่าอนัตราย ไม่ดีต่อสุขภาพ หรือน่ารังเกียจ  

 พระราชกฤษฎีกา 99/818/PM ลงวนัท่ี 9 พฤศจิกายน 1999 ท่ีวางบทบญัญติัส าหรับการตั้งและการด าเนินงานส่ิงก่อสร้าง

ท่ีเป็นปัญหานั้น

 ค าสั่งท่ี 013/MINEE/DMG/SL (กระทรวงพลงังาน และน ้า/เหมืองแร่ และแผนกธรณีวิทยา/SL) ลงวนัท่ี 19 เมษายน 

1997 ยกเลิกและแทนท่ีค าสั่งท่ี 154 ลงวนัท่ี 28 มีนาคม 1957 ให้รหัสส่ิงก่อสร้างท่ีเป็นอนัตราย ไม่ดีต่อสุขภาพ หรือน่า

รังเกียจ
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ตวัพิสูจน ์

1.1.1 ใบรับรองภูมิล  าเนา (ส าหรับคนตามธรรมชาติ)  

1.1.2 ทะเบียนการคา้ซ่ึงเก็บไวท่ี้ส านกังานศาลท่ีเหมาะสม  

1.1.3 ใบอนุญาตให้ท  ากิจการป่าไมซ่ึ้งออกให้โดยหน่วยงานผูมี้อ  านาจท่ีเหมาะสม 

1.1.4 ส่วนท่ีคดัลอกมาจากทะเบียนของตราประทบัการท าไมก้บัส านกังานของศาลอุทธรณ์ท่ีเหมาะสม 

1.1.5 อ านาจในการตั้งและด าเนินองคก์ารชั้นหน่ึงจากกระทรวงท่ีรับผดิชอบอุตสาหกรรมนั้น  

1.1.6 ใบรับรองการจดทะเบียนเป็นผูแ้ปรรูปไมจ้ากกระทรวงท่ีรับผดิชอบป่าไม้   
 

 

 

ตัวพิสูจน์

 ตวัพสูิจน์เป็นรูปแบบของหลกัฐานที่เป็นวตัถุส่ิงของที่จะตอ้งน ามาใหเ้พือ่แสดงวา่ไดป้ฏิบติัตาม

ขอ้ก าหนด 

 ตวัอยา่งของตวัพสูิจน์รวมถึงรายงานภาคสนาม เอกสารเฉพาะบางอยา่ง ภาพถ่ายจากสนาม 

ใบอนุญาต ใบรับรอง 

 ตวัพสูิจน์ก่อรูปเป็นฐานของกระบวนการตรวจพสูิจน์ความเป็นจริงภายใน LAS 

ขอ้ก าหนดที่ถูกระบุในนิยามความถูกตอ้งตามกฎหมายทุกขอ้ตอ้งไดรั้บการตรวจในฐานะที่เป็นส่วนหน่ึง

ของระบบประกนัความถูกตอ้งตามกฎหมาย  ขอ้ก าหนดที่ชดัเจน ไม่ก ากวม คลุมเครือ เขา้ใจยาก ท าใหก้าร

ตรวจพสูิจน์ความจริงในพื้นที่เป็นไปอยา่งตรงไปตรงมา ลดความขดัแยง้และความเขา้ใจผดิลงใหน้อ้ยที่สุด  

ประสบการณ์แสดงใหเ้ห็นวา่ร่างแรกๆ ของนิยามฯมกัจะประสบปัญหาดงัต่อไปน้ี 

 ภาษาในขอ้ก าหนดหรือตวัพสูิจน์มีลกัษณะทัว่ไปมากเกินไป 

 ตวัพสูิจน์ไม่ไดต้อบสนองต่อขอ้ก าหนด 

 การปฏิบติัตามขอ้ก าหนดเปิดใหมี้การตีความ พึ่งพงิการมีอิสระในการคิดของคณะผูต้รวจพสูิจน์ 

ตวัอยา่งเช่น ร่างแรกๆ ของขอ้ตกลงการเป็นหุน้ส่วนดว้ยความสมคัรใจใหเ้คา้โครงขอ้ก าหนดและตวัตรวจ

พสูิจน์ดงัน้ี 
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ข้อก าหนด: ผู้ถือสัญญาได้เกบ็เก่ียวไม้ตามหลกัปฏิบัติในการท าไม้อันเป็นท่ียอมรับกันทั่วไปและเป็น 

ไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และแนวทางทั้งหมดท่ีออกโดยทางการและเก่ียวข้องน ามาใช้ได้ 

ขอ้ก าหนดน้ีมีลกัษณะทัว่ไปมากๆ มนัไม่ชดัเจนวา่ “อนัเป็นที่ยอมรับกนัทัว่ไป” นั้นหมายความวา่อะไร ท า

ใหเ้ป็นไปไม่ไดท้ี่จะตรวจพสูิจน์โดยไม่มีการตีความ  ประเทศนั้นควรจะท าขอ้ก าหนดน้ีขึ้นมาใหม่และตั้ง

เป้าไปที่หลกัปฏิบตัิในการท าไมเ้ฉพาะเจาะจงซ่ึงเป็นที่รู้กนัวา่เป็นปัญหา หรือเนน้องคป์ระกอบหลกัๆ ที่ให้

เคา้โครงไวใ้นกฎหมายที่สะทอ้นหลกัปฏิบติัในการท าไมบ้างอยา่ง 

“รายงานการตรวจสอบ” มีลกัษณะทัว่ไปมากเกินไปในฐานะเป็นตวัพสูิจน์ เพราะไม่ชดัวา่อา้งถึงรายงานการ

ตรวจสอบเฉพาะฉบบัใด หรือวา่รายงานการตรวจสอบนั้นไดก้ล่าวถึงการปฏิบติัในการท าไมท้ี่เป็นปัญหาอยู่

หรือไม่  การท าความชดัเจนในขอ้ก าหนดวา่ไดต้ั้งเป้าไปที่การปฏิบติัในการท าไมใ้ดจะท าใหง่้ายขึ้นที่จะ

เลือกตวัพสูิจน์ เพราะจะรู้วา่ตอ้งใชเ้อกสาร กิจกรรม หรือรายงานใดมาแสดงใหเ้ห็นวา่มีการท าตาม

ขอ้ก าหนดหรือไม่  ตวัพสูิจน์ตอ้งสะทอ้นโดยตรงถึงการท าตามขอ้ก าหนด  ตวัอยา่งเช่น ถา้ตวัพสูิจน์คือ

รายงานภาคสนาม รายงานภาคสนามนั้นตอ้งแสดงใหเ้ห็นวา่ไดต้รวจการปฏิบติัในการท าไมใ้ด ซ่ึงจะท าได้

ทั้งเป็นลายลกัษณ์อกัษรหรือดว้ยรูปถ่าย 

หลักฐานอ้างอิง 

 หลกัฐานอา้งอิงคือบทบญัญตัทิางกฎหมายที่แสดงเหตุผลอนัสมควรในการมีขอ้ก าหนดนั้น 

 จะตอ้งระบุดว้ยการยกขอ้ความในบทบญัญตัิของกฎหมายมากล่าว หรือบอกหมายเลขของมาตรา

และช่ือกฎหมายนั้นๆ 

นิยามความถูกตอ้งตามกฎหมายตั้งอยูบ่นกฎหมายแห่งชาติในปัจจุบนัของประเทศหุน้ส่วนในขอ้ตกลงการ

เป็นหุน้ส่วนดว้ยความสมคัรใจ  ขอ้ก าหนดทั้งหมดตอ้งมีเหตุผลเป็นหลกัฐานสนบัสนุนทางกฎหมาย ซ่ึง

แสดงออกดว้ยการระบุอยา่งชดัเจนถึงเอกสารทางกฎหมายและเน้ือหาที่สอดรับกนั (เช่น หมายเลขของ

มาตราในกฎหมายนั้น) ที่สนบัสนุนขอ้ก าหนดนั้น 

กระบวนการผูมี้ส่วนไดเ้สียของขอ้ตกลงการเป็นหุน้ส่วนดว้ยความสมคัรใจบางกระบวนการลงความเห็นวา่ 

ขอ้ก าหนดและตวัพสูิจน์บางอยา่งมีความส าคญัอยา่งเด็ดขาดแมจ้ะไม่มีกฎหมายมาสนบัสนุนขอ้ก าหนดนั้น 

โดยขอ้ก าหนดและตวัพสูิจน์นั้นจะอยูใ่นตารางนิยามความถูกตอ้งตามกฎหมาย และในช่องหลกัฐานอา้งอิง 
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มีบนัทึกไวว้า่จะมีกระบวนการปฏิรูปกฎหมายเกิดขึ้นและหลกัฐานอา้งอิงทางกฎหมายจะมีใหก่้อนมีการ

ออกใบอนุญาต FLEGT  ประเทศอ่ืนๆ เลือกที่จะไม่รวมเอาขอ้ก าหนดนั้นไวใ้นตารางนิยามความถูกตอ้งตาม

กฎหมาย แต่ใหร้ายการของขอ้ก าหนดที่เป็นไปไดใ้นฐานะเป็นกิจกรรมหน่ึงที่จะด าเนินการในอนาคต  

เม่ือใดที่กระบวนการปฏิรูปทางกฎหมายเสร็จส้ินและเน้ือหาของกฎหมายชดัเจน ขอ้ก าหนดนั้นก็จะมีการ

เพิม่เขา้ไป  ดงันั้นการออกใบอนุญาตจึงไม่พึ่งพาการเสร็จสมบูรณ์ของกระบวนการน้ี เพราะขอ้ก าหนดไม่ได้

ถูกมองวา่ขาดไม่ได ้แต่ก็จะเพิม่เขา้ไปในวนัหลงั 

ขั้นที ่6: ค้นหาว่าอาจเหมาะสมทีจ่ะต้องวเิคราะห์หรือท างานเพิม่เติมตรงไหนบ้าง  

ประเทศจ านวนมากประสบกบัความยากล าบากในการบงัคบัใชก้ฎหมายป่าไมเ้พราะมีเน้ือหาขดัแยง้กบั

กฎหมายอ่ืนหรือมีความสบัสนในการตีความ ท าใหค้่อนขา้งง่ายที่จะหลบหลีกและยากที่จะน าไปปฏิบติัและ

บงัคบัใช ้ กระบวนการพฒันานิยามความถูกตอ้งตามกฎหมายมกัจะคน้หาความไม่สอดคลอ้งเช่นวา่นั้น 

เช่นเดียวกบัช่องวา่งในกฎหมายซ่ึงเป็นเหตุผลใหต้อ้งมีการปฏิรูปกฎหมาย การศึกษา หรือการวเิคราะห์

ต่อไป  ประเทศต่างๆ สามารถระบุความตั้งใจที่จะจดัการกบัความไม่สอดคลอ้งเช่นวา่นั้น และรวมมนัเอาไว้

ในภาคผนวกของขอ้ตกลงการเป็นหุน้ส่วนดว้ยความสมคัรใจที่ใหเ้คา้โครงมาตรการเพิม่เติม เป็นตน้ 

ภาคผนวกมาตรการเพิม่เติมนั้นใหร้ายการของกิจกรรมที่จะตอ้งท าใหเ้สร็จหลงัการเจรจาไดข้อ้สรุป  ในบาง

กรณี จะตอ้งมีการเพิม่เติมขอ้ก าหนดใหม่ๆเขา้ไปก่อนน าระบบประกนัความถูกตอ้งตามกฎหมายมาใช้

เพือ่ใหแ้น่ใจวา่มีการควบคุมตลอดห่วงโซ่อุปทาน เม่ือมีการพฒันาระเบียบขอ้บงัคบัใหม่ๆ ขึ้น จะตอ้งมีการ

แกไ้ขนิยามความถูกตอ้งตามกฎหมายและทั้งสองฝ่าย คือสหภาพยโุรปกบัประเทศที่ท  าขอ้ตกลงการเป็น

หุน้ส่วนดว้ยความสมคัรใจ เห็นดว้ย ผา่นคณะกรรมการด าเนินงานร่วม4 ใหส้ะทอ้นการเปล่ียนแปลงเช่นน้ี 

ความมุ่งหมายของนิยามความถูกตอ้งตามกฎหมายมิใช่เพือ่สร้างกรอบทางกฎหมายคู่ขนานส าหรับการ

จดัการป่าไมใ้นประเทศหน่ึงๆ หากแต่ใหโ้อกาสคน้หา แกไ้ข และในบางกรณี ปรับปรุงพื้นที่ต่างๆ ใน

กฎหมายและระเบียบขอ้บงัคบัที่ยากที่จะด าเนินการ ไม่สามารถปฏิบติัได ้หรือสบัสน  ในบางประเทศ มนั

เป็นคร้ังแรกที่กระบวนการสะทอ้นความจริงที่มีฐานกวา้งขวางเช่นนั้นเกิดขึ้น 

                                            
4คณะกรรมการด าเนินการร่วม (The Joint Implementation Committee – JIC) เป็นโครงสร้างดงัที่ก าหนดไว้ในข้อตกลงที่จะดแูลการ
ด าเนินงาน VPA คณะกรรมการนีม้ีตวัแทนจากทัง้สองฝ่าย หน้าที่และวิธีการท างานมีเค้าโครงอยู่ในภาคผนวกของ VPA  
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ขั้นที ่7: เช่ือมโยงนิยามความถูกต้องตามกฎหมายเข้ากบักระบวนการตรวจพสูิจน์ในระบบ

ประกนัความถูกต้องตามกฎหมาย 

นิยามความถูกตอ้งตามกฎหมายเป็นตวัแทนองคป์ระกอบหน่ึงของระบบประกนัความถูกตอ้งตามกฎหมาย

ของประเทศหน่ึงๆ  ในขณะที่นิยามความถูกตอ้งตามกฎหมายก่อรูปเป็นฐานใหอ้งคป์ระกอบอ่ืน  ๆของ LAS 

(เช่น การตรวจพสูิจน์ความเป็นจริง) ตามปกติมนัจะเป็นองคป์ระกอบแรกที่จะกล่าวถึงในการเจรจาท า

ขอ้ตกลงการเป็นหุน้ส่วน FLEGT ดว้ยความสมคัรใจ อยา่งไรก็ตาม น่ีไม่ไดห้มายความวา่ การสะทอ้น

ความเห็นต่อองคป์ระกอบอยา่งเช่นการตรวจพสูิจน์ความเป็นจริงและระบบการแกะรอยติดตามควรจะ

ยดืเวลาออกไปจนกวา่นิยามความถูกตอ้งตามกฎหมายจะเสร็จสมบูรณ์ 

การสะทอ้นความเห็นต่อกระบวนการตรวจพสูิจน์ความเป็นจริงมกัสามารถช่วยใหข้อ้มูลและน าไปสู่การท า

ใหนิ้ยามความถูกตอ้งตามกฎหมายละเอียดลออเรียบร้อยมากขึ้น  อยา่งไรก็ตามตอ้งมีนิยามความถูกตอ้งตาม

กฎหมายที่เสร็จสมบูรณ์เพือ่ที่จะท าใหค้  าอธิบายกระบวนการตรวจพสูิจน์มีความสมบูรณ์ เพราะมนัจะเป็น

นิยามที่ตั้งขอ้ก าหนดทั้งหมดที่จะตอ้งตรวจพสูิจน์ในขอ้ตกลงการเป็นหุน้ส่วนดว้ยความสมคัรใจ 

เช่นเดียวกบัการตรวจพสูิจน์ความเป็นจริง การหารือกนัในเร่ืองการไม่ปฏิบติัตามขอ้ก าหนดและปฏิบติัการ

แกไ้ขอาจน าไปสู่การปรับแกนิ้ยามอีก 

นิยามความถูกตอ้งตามกฎหมายใหฐ้านที่เขม้แขง็แก่ระบบประกนัความถูกตอ้งตามกฎหมาย  เม่ือประเทศ

ต่างๆ เร่ิมตน้เติมรายละเอียดบนขอ้ก าหนด ตวัพสูิจน์ และวธีิการตรวจพสูิจน์ความเป็นจริง ก็มกัจ  าเป็นตอ้ง

ยอ้นกลบัไปและท าเน้ือหาใหล้ะเอียดลออหรือปรับปรุงแกไ้ขบนฐานของขอ้มูลใหม่น้ี 

ขั้นที ่8: ท าการทดสอบความถูกต้องตามกฎหมายในภาคสนาม 

เม่ือมีการพฒันานิยามความถูกตอ้งตามกฎหมายขึ้นมาแลว้ โดยไดรั้บการสนบัสนุนจากผูมี้ส่วนไดเ้สีย และ

ไดห้ารือกบัสหภาพยโุรปแลว้ ก็จะมีการท าการทดสอบนิยามความถูกตอ้งตามกฎหมายในภาคสนาม  การ

ทดสอบจะเปิดโอกาสใหมี้การทบทวนนิยามที่เป็นอิสระเพิม่เติมเพือ่ใหแ้น่ใจวา่ใชก้ารไดใ้นภาคสนาม 

วตัถุประสงคข์องการทดสอบน้ีคือ 
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 เพือ่คน้หาส่ิงที่ไม่สอดคลอ้งสมัพนัธก์นั ช่องวา่ง ส่ิงที่ปฏิบติัไม่ได ้พร้อมกบัขอ้ก าหนด ตวัพสูิจน์ 

และการอา้งอิง 

 เพือ่ทดสอบการน ามาปฏิบติัไดแ้ละการตรงประเด็นของขอ้ก าหนดและตวัพสูิจน ์

 เพือ่ประเมินวา่นิยามสามารถยนืยนัได ้น ามาปฏิบติัได ้และบงัคบัใชไ้ด ้

 เพือ่ระบุช่ือหน่วยงานรัฐบาลที่เก่ียวขอ้งและหน่วยงานเหล่าน้ีจะร่วมมือกนัในการตรวจพสูิจน์

อยา่งไร และ 

 เพือ่เอ้ืออ านวยการพฒันาระบบประกนัความถูกตอ้งตามกฎหมาย 

บางประเทศไดท้  าการทดสอบที่เนน้ไปที่เท่าแต่เน้ือหาของนิยามความถูกตอ้งตามกฎหมาย ประเทศอ่ืนๆดู

ไปที่เน้ือหานิยามความถูกตอ้งตามกฎหมาย รวมเขา้กบัองคป์ระกอบอ่ืนๆ ของระบบประกนัความถูกตอ้ง

ตามกฎหมาย เพือ่ใหมี้ความเขา้ใจที่กวา้งขึ้นต่อช่องวา่งและความไม่สอดคลอ้งสมัพนัธก์นัที่มีอยูท่ ัว่ระบบน้ี

มากกวา่เท่าแต่เพยีงภายในนิยามความถูกตอ้งตามกฎหมาย 

การทดสอบมกัจะท าโดยทีมมืออาชีพ  การทดสอบที่ท  ามาจนถึงวนัน้ีใชผู้เ้ช่ียวชาญอิสระที่มีประสบการณ์

มืออาชีพในการตรวจสอบมาตรฐานความถูกตอ้งตามกฎหมาย สมทบดว้ยนกัวชิาชีพในรัฐบาลประเทศนั้น 

ที่เขา้มาร่วมในกระบวนการตรวจพสูิจน์  ในบางกรณีก็มีผูเ้ขา้ร่วมการทดสอบจากองคก์รเอกชน

ภายในประเทศดว้ย ท าใหเ้กิดการรวมกนัอยา่งสมดุลของบุคคลที่คุน้เคยกบักระบวนการในประเทศและคน

ที่ใหมุ้มมองที่เป็นกลางและใหม่สดบริสุทธ์ิต่อนิยามและการน ามนัมาใชป้ฏิบติัในภาคสนาม 

การทดสอบเก่ียวขอ้งกบัการไปเยอืนตวัอยา่งของสถานที่ที่เป็นตวัแทนใบอนุญาตประเภทต่างๆหรือ

สภาพแวดลอ้มที่ระบุไวใ้นนิยาม  ทีมทดสอบรับผดิชอบในการประเมินการน ามาปฏิบตัิไดแ้ละการตรง

ประเด็นของขอ้ก าหนดแต่ละขอ้และตวัพสูิจน์แต่ละตวัในนิยาม และใหค้วามเห็นและขอ้เสนอแนะในการ

ปรับปรุงตามที่เหมาะสม  ค  าถามที่ทีมพจิารณารวมถึงวา่ขอ้ก าหนดเหล่าน้ีบริษทัหรือรัฐบาลสามารถน าไป

ด าเนินการไดห้รือไม่  ขอ้ก าหนดและตวัพสูิจน์ใชไ้ดห้รือไม่  ตวัพสูิจน์ตอบต่อขอ้ก าหนดหรือไม่  ทีมยงั

ประเมินดว้ยวา่มีการกล่าวอา้งถึงหลกัฐานอา้งอิงอยา่งถูกตอ้งหรือไม่และหลกัฐานอา้งอิงนั้นเหมาะสมที่จะ

น าไปสนบัสนุนขอ้ก าหนดหรือไม่ จากนั้นมีการยืน่รายงานพร้อมขอ้เสนอแนะและขอ้สงัเกต 
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ส่วนหน่ึงของการทดสอบน้ี ทีมจะหารือกบัผูด้  าเนินกิจการป่าไม ้ชุมชน และผูแ้ทนรัฐบาลที่เก่ียวขอ้งหรือ

ไดรั้บผลกระทบจากการด าเนินกิจการป่าไมใ้นสถานที่ที่ท  าการทดสอบภาคสนามนั้นเพือ่ใหเ้ขา้ใจดีขึ้นถึง

ขอ้กงัวลที่อาจจะบ่งบอกถึงช่องวา่งที่เป็นไปไดใ้นนิยาม 

ประเทศที่ท  าขอ้ตกลงการเป็นหุน้ส่วนดว้ยความสมคัรใจท าการทดสอบภาคสนามเพือ่ใหแ้น่ใจวา่วา่

ขอ้ก าหนดและตวัพสูิจน์นั้นชดัเจน ไม่ก ากวมคลุมเครือ ยากแก่การเขา้ใจ และน าไปใชไ้ด ้ส าหรับหน่วยงาน

ควบคุมที่ท  าการตรวจพสูิจน์ความเป็นจริง  การทดสอบส่งสญัญาณวา่สามารถจะปรับแต่ง ปรับปรุง หรือเอา

ออกตรงไหนบา้งในนิยาม ขอ้ก าหนด หรือตวัพสูิจน์  ตวัอยา่งเช่น การทดสอบคร้ังหน่ึงบ่งช้ีความจ าเป็นที่

จะตอ้งตั้งกระบวนการของรัฐบาลเพือ่ที่จะรักษาตวัพสูิจน์ไว ้ ตวัพสูิจน์น้ีเป็นเอกสารเฉพาะช้ินหน่ึงคือ 

รายงานดา้นสุขภาพและความปลอดภยัที่กระทรวงสาธารณสุขปล่อยออกมา แต่รายงานน้ีไม่เคยมีการ

น ามาใชเ้ลยในทางปฏิบตัิและกระทรวงสาธารณสุขไม่ไดเ้ขา้มาร่วมในการหารือท าขอ้ตกลงการเป็นหุน้ส่วน

ดว้ยความสมคัรใจ  น่ีน าไปสู่การหารือกบักระทรวงสาธารณสุขเพือ่ดูวา่จะท าอยา่งไรไดบ้า้งที่จะรักษาตวั

พสูิจน์น้ีเอาไว ้ ในทางน้ี การทดสอบใหแ้นวทางที่เป็นประโยชน์ส าหรับการพฒันากระบวนการตรวจพสูิจน์ 

ซ่ึงเป็นอีกองคป์ระกอบหน่ึงของระบบประกนัความถูกตอ้งตามกฎหมายทีบ่่อยคร้ังจะเกิดขึ้นคู่ขนานกนัไป 

ขั้นที ่9: ทบทวนและตอบสนองต่อความเห็นทีม่ต่ีอการทดสอบภาคสนาม และท านิยามความ

ถูกต้องตามกฎหมายให้เสร็จ 

ทีมทดสอบควรจะท ารายงานใหเ้สร็จสมบูรณ์ดว้ยขอ้คน้พบและขอ้เสนอแนะ  ประเทศผูเ้ป็นหุน้ส่วนตอ้ง

วเิคราะห์และประเมินรายงานของทีม และถา้จ าเป็น ปรับแต่งนิยามความถูกตอ้งตามกฎหมาย  ในบางกรณี 

น่ีอาจกระตุน้ใหมี้การหารือเพิม่เติมในขอ้ก าหนดบางขอ้เป็นการเฉพาะ การพฒันากระบวนการของรัฐบาล

เพิม่ขึ้น(ดงัในตวัอยา่ง “รายงานดา้นสุขภาพและความปลอดภยั” ขา้งตน้) หรือการท าความชดัเจนกบั

กฎหมาย  จากนั้นการเปล่ียนแปลงต่อนิยามความถูกตอ้งตามกฎหมายก็จะถูกเสนอต่อและไดรั้บการยนืยนั

ในการประชุมเจรจากบัสหภาพยโุรป 

ขั้นที ่10: น าเสนอข้อมูลเกีย่วกบันิยามความถูกต้องตามกฎหมายในรูปแบบของภาคผนวกของ

ข้อตกลงการเป็นหุ้นส่วนด้วยความสมคัรใจ 

นินามความถูกตอ้งตามกฎหมายที่เห็นชอบดว้ยกนัแลว้จะอยูใ่นภาคผนวกของขอ้ตกลงการเป็นหุน้ส่วนดว้ย

ความสมคัรใจที่ไดรั้บการพฒันาขึ้นมาผา่นกระบวนการร่างนิยาม  ความมุ่งหมายของร่างคือท าใหก้ารพฒันา
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นิยามความถูกตอ้งตามกฎหมายกา้วหนา้ไป  ภาคผนวกนิยามความถูกตอ้งตามกฎหมายจะถูกขดัเกลาและท า

ใหช้ดัเจนขึ้นผา่นร่างเอกสารเหล่าน้ี  ยิง่กวา่นั้น ร่างเหล่าน้ีเนน้การหารือที่ระดบัของรายละเอียดทางเทคนิค

เพือ่ใหแ้น่ใจวา่นิยามความถูกตอ้งตามกฎหมายนั้นชดัเจน ใชไ้ด ้และเขม้แขง็  ดงันั้นการพฒันาภาคผนวก

นั้นไม่ไดเ้กิดขึ้นหลงัจากสรุปการหารือนิยามความถูกตอ้งตามกฎหมายไดแ้ลว้ แต่น่าจะเกิดขึ้นในระหวา่งที่

มีการเจรจา 

ภาคผนวกมกัจะแบ่งออกเป็นสองส่วน 

1. ขอ้มูลทัว่ไป และ 

2. ตารางนิยามความถูกตอ้งตามกฎหมายหน่ึงหรือหลายตาราง (เสนอหลกัการ ขอ้ก าหนด ตวัพสูิจน์ 

และหลกัฐานอา้งอิงดงัที่อธิบายขา้งตน้) 

ส่วนที่เป็นขอ้มูลทัว่ไปอธิบายอยา่งยอ่ๆถึงภาคป่าไมแ้ละกรอบทางกฎหมายของประเทศนั้น เป็นการให้

ทราบความเป็นมาและค าอธิบายขั้นพื้นฐานเพือ่ช่วยใหส้าธารณชนในวงกวา้งเขา้ใจกระบวนการพฒันา

นิยามความถูกตอ้งตามกฎหมายของประเทศนั้น พื้นฐานของตารางนิยามความถูกตอ้งตามกฎหมาย และ

ขอ้มูลที่เก่ียวขอ้งตรงประเด็นอ่ืนๆ เก่ียวภาคป่าไมข้องประเทศนั้นที่อาจจะมีประโยชน์กบัผูอ่้านในวงกวา้ง 

ขอ้มูลดงักล่าวนั้นอาจจะรวมถึง: 

 ขอ้มูลความเป็นมาของภาคป่าไม:้ กรอบทางกฎหมายและเชิงสถาบนัที่เป็นรากฐานของนิยาม เช่น 

กรรมสิทธ์ิ ใบอนุญาต หรือสญัญาที่เก่ียวกบัป่าถาวร สวนป่า ไมจ้ากที่ดินเกษตรหรือป่าที่ไม่ถาวร 

 รายช่ือกฎหมาย ระเบียบขอ้บงัคบั กฎเกณฑ ์หรือแนวทาง หรือเอกสารอา้งอิงอ่ืนใดที่ถูกน ามาใชก้บั

นิยามความถูกตอ้งตามกฎหมายของประเทศนั้น 

 ค าอธิบายวา่นิยามความถูกตอ้งตามกฎหมายไดรั้บการพฒันาขึ้นมาอยา่งไร ใหเ้คา้โครงของ

กระบวนการ (การตดัสินใจท าอยา่งไร การทดสอบภาคสนามท าอยา่งไร) และอธิบายผูมี้ส่วนไดเ้สีย

ต่างๆที่เก่ียวขอ้งและโครงสร้างที่ใช ้(คณะกรรมการ คณะท างานทางเทคนิค เวทีผูมี้ส่วนไดเ้สีย 

ฯลฯ) 
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การหารือนิยามความถูกต้องตามกฎหมายกบัสหภาพยุโรป  

การประชุมเจรจาทางเทคนิคและที่เป็นทางการระหวา่งสหภาพยโุรปกบัประเทศหุน้ส่วนจะรวมถึงการหารือ

ในเร่ืองนิยามความถูกตอ้งตามกฎหมายของประเทศนั้นดว้ย  แต่ละประเทศพฒันานิยามความถูกตอ้งตาม

กฎหมายของตนผา่นทางกระบวนการภายในของตนเอง แต่สหภาพยโุรปสามารถใหก้ารสนบัสนุน ค  าแนะ

แนว และความกระจ่างชดัเพิม่เติมหากตอ้งการ 

ไม่มีกฎเกณฑว์า่นิยามความถูกตอ้งตามกฎหมายควรจะกา้วหนา้ไปเพยีงใดก่อนที่มีการหารือถึงมนักบั

สหภาพยโุรป  ประเทศต่างๆไดน้ าร่างนิยามไปใหส้หภาพยโุรปดูในขั้นต่างๆที่ต่างกนัไปอยา่งส้ินเชิง  

ประเทศหน่ึงใชเ้วลาหลายเดือนพฒันานิยามความถูกตอ้งตามกฎหมายและคิดวา่ไดน้ านิยามที่เสร็จแลว้มาที่

โตะ๊เจรจา แค่ไดต้ระหนกัวา่นิยามน้ีไม่ไดใ้หค้วามแจ่มชดัที่จ  าเป็นในการท าใหแ้น่ใจไดว้า่การด าเนินงาน

เป็นไปอยา่งเหมะสม  บางประเทศแทบจะยงัไม่ไดเ้ร่ิมการพฒันานิยามความถูกตอ้งตามกฎหมายและไดเ้อา

เพยีงเคา้โครงไปเขา้การเจรจา  

ขอแนะน าใหท้  าการสนทนากบัสหภาพยโุรปแต่เน่ินๆ เก่ียวกบักระบวนการพฒันานิยามความถูกตอ้งตาม

กฎหมายเพือ่ใหแ้น่ใจวา่นิยามไดอ้อกมาตามความคาดหมายของขอ้ตกลงการเป็นหุน้ส่วนดว้ยความสมคัรใจ 

นัน่ก็คือนิยามความถูกตอ้งตามกฎหมายน้ีชดัเจนและใชไ้ดใ้นการน ามาด าเนินงาน สมดุลโดยมีพนัธะผกูพนั

ทางสงัคม ส่ิงแวดลอ้ม และเศรษฐกิจที่ตรงประเด็นผนวกรวมเขา้ไป มีการสนบัสนุนทางกฎหมายต่อ

ขอ้ก าหนดแต่ละขอ้ เป็นที่ยอมรับอยา่งกวา้งขวางของผูมี้ส่วนไดเ้สีย และครอบคลุมประเด็นที่จ  าเป็นทั้งหมด

ตามที่ไดใ้หเ้คา้โครงไวใ้น อะไรคือไม้ท่ีถกูกฎหมาย  โดยทัว่ไปแลว้ มีการหารือถึงร่างเอกสารซ ้ าไปซ ้ ามา

หลายคร้ังก่อนจะตกลงกนัไดเ้ป็นภาคผนวกนิยามความถูกตอ้งตามกฎหมายที่ท  าเสร็จ  จ านวนการประชุมที่

อุทิศใหก้บัการพฒันานิยามความถูกตอ้งตามกฎหมายแปรผนัไปจากประเทศหน่ึงสู่อีกประเทศหน่ึง ขึ้นกบั

วา่ประเทศนั้นจดักระบวนการปรึกษาหารือไดง่้ายและเร็วเพียงใด จ านวนของประเด็น และเวลาที่

กระบวนการนั้นตอ้งการใชใ้นการบรรลุประชามติและการตดัสินใจในองคป์ระกอบหลกัในนิยามความ

ถูกตอ้งตามกฎหมาย 

จุดมุ่งหมายสูงสุดก็คือการไดนิ้ยามความถูกตอ้งตามกฎหมายที่ใชไ้ด ้ชดัเจน และจดัการได ้
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ค าถามที่มักถามกนับ่อยๆ 

1. ใชก้ฎหมายของใครในการพฒันานิยามความถูกตอ้งตามกฎหมาย 

นิยามความถูกตอ้งตามกฎหมายตั้งอยูบ่นกฎหมายของประเทศผูส่้งออกไม ้ไม่ใช่กฎหมายของประเทศใด

ในทวปียโุรป 

2. ร่างกฎหมายที่ยงัไม่ผา่นการรับรองจะน ามาใชใ้นนิยามความถูกตอ้งตามกฎหมายไดห้รือไม่ 

ได ้แต่กฎหมายฉบบันั้นตอ้งผา่นการรับรองก่อนหนา้ทีจ่ะมีการออกใบอนุญาต FLEGT ฉบบัแรก (ขอ้มูล

เพิม่เติมในหวัขอ้น้ีอ่านไดจ้ากขั้นที่ 5) 

3. นิยามความถูกตอ้งตามกฎหมายเขา้มาแทนที่กฎหมายที่มีอยูเ่ดิมหรือไม่ 

ไม่ นิยามความถูกตอ้งตามกฎหมายเป็นกลุ่มยอ่ยของกฎหมายที่มีอยู ่กฎหมายที่ไม่ไดร้วมอยูใ่นนิยามน้ีก็

ยงัมีผลใชไ้ดต่้อไป แต่ไม่ถูกตรวจในฐานะเป็นส่วนหน่ึงของระบบประกนัความถูกตอ้งตามกฎหมายของ

ขอ้ตกลงการเป็นหุน้ส่วน FLEGT ดว้ยความสมคัรใจ 

4. จะเกิดอะไรขึ้นถา้ถา้ผูมี้ส่วนไดเ้สียไม่เห็นดว้ยกบัหรือไม่สนบัสนุนนิยามความถูกตอ้งตามกฎหมายของ

ประเทศ 

นิยามความถูกตอ้งตามกฎหมายที่ไม่ไดรั้บการสนบัสนุนอยา่งกวา้งขวางในประเทศหุน้ส่วนจะยากที่

น ามาด าเนินการและไม่น่าจะไดรั้บความตกลงจากสหภาพยโุรป  เน่ืองจากประเด็นจ านวนมากที่อยู่

รอบๆ นิยามความถูกตอ้งตามกฎหมายอาจเป็นประเด็นที่มีการโตเ้ถียงกนั จึงยิง่ส าคญัมากขึ้นที่จะตอ้ง

ส่งเสริมการสนทนาเพือ่หาประชามติและขอ้ประนีประนอมเพือ่ที่วา่จะหาทางออกต่อความขดัแยง้นั้นได้

แทนที่จะละเลยมนัไป  ในขณะเดียวกนั การไดป้ระชามติอยา่งส้ินเชิงก็ไม่น่าจะเป็นไปไดเ้ช่นกนั และ

อาจจะตอ้งมีการประนีประนอมกนับา้ง 

5. จะแกไ้ขนิยามความถูกตอ้งตามกฎหมายไดห้รือไม่ เช่น เม่ือมีกฎหมายใหม่ออกมา 

ภาคผนวกนิยามความถูกตอ้งตามกฎหมายสามารถแกไ้ขและท าใหท้นัสมยัไดใ้หร้วมการเปล่ียนแปลง

ใดๆ ในกรอบทางกฎหมายหลงัจากลงนามในขอ้ตกลงการเป็นหุน้ส่วนดว้ยความสมคัรใจแลว้  
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กระบวนการส าหรับการแกไ้ขภาคผนวกของขอ้ตกลงการเป็นหุน้ส่วนดว้ยความสมคัรใจน้ีก าหนดไวใ้น

ตวัขอ้ตกลงการเป็นหุน้ส่วนดว้ยความสมคัรใจเอง 

6. ชุมชนและชนพื้นเมืองมีส่วนร่วมไดอ้ยา่งไรในเม่ือพวกเขาอาศยัอยูใ่นพื้นที่ห่างไกล 

กระบวนการปรึกษาหารือจ าเป็นตอ้งน าเสียงที่ส าคญั เช่น ชุมชนที่พึ่งพงิป่าและชนพื้นเมือง มาพจิารณา 

และตอ้งตั้งโครงสร้างที่เหมาะสมขึ้นใหพ้วกเขาสามารถมีส่วนร่วมได ้ บางประเทศไดพ้ึ่งพาองคก์ร

ทอ้งถ่ินใหเ้ป็นตวัแทนเสียงของชุมชน  ประเทศอ่ืนใชต้วัแทนจากชุมชนนั้นเอง  การสนบัสนุนและ

ทรัพยากรภายนอกอาจจ าเป็นในการเอ้ืออ านวยใหพ้วกเขามีส่วนร่วมได ้

7. จะออกใบอนุญาต FLEGT ไดห้รือไม่ หากท าไดต้ามขอ้ก าหนดของนิยามความถูกตอ้งตามกฎหมายเพยีง

บางขอ้ 

ไม่ได ้ใบอนุญาต FLEGT จะออกไดก้็ต่อเม่ือไดท้  าตามขอ้ก าหนดทางกฎหมายทั้งหมดในนิยามความ

ถูกตอ้งตามกฎหมายเก่ียวขอ้งกบัการจดัส่งไมเ้ท่านั้น  ในทางปฏิบติัน่ีอาจจะหมายความวา่หน่วยจดัการ

ป่าไมไ้ดต้รวจวา่มีการปฏิบติัตามเป็นช่วงๆตามก าหนดเวลา และภายในช่วงเวลานั้น การจดัส่งที่พสูิจน์

แลว้วา่มีตน้ก าเนิดมาจากหน่วยนั้นไดรั้บการพจิารณาแลว้วา่ถูกกฎหมาย และการควบคุมห่วงโซ่อุปทาน

พจิารณาแลว้วา่ประสบความส าเร็จในการด าเนินงาน 

8. อะไรจะเกิดขึ้นหากท าไม่ไดต้ามขอ้ก าหนด วธีิการเป็นอยา่งไร  

วธีิการส าหรับการไม่ปฏิบติัตามนิยามความถูกตอ้งตามกฎหมายจะอธิบายไวใ้นระบบประกนัความ

ถูกตอ้งตามกฎหมาย ค าอธิบายน้ีจะรวมถึงหลกัการที่ใหก้รอบการจดัการกบัการท าผดิ  หลกัการเหล่าน้ี

น่าที่สุดจะรวมถึง 

 กระบวนการทางศาลที่ใชก้บัระบบประกนัความถูกตอ้งตามกฎหมาย 

 ประเภทการลงโทษที่เก่ียวเน่ืองกบักระบวนการเหล่าน้ี 

 องคก์รที่ท  าการตรวจพสูิจน์รายงานการท าผดิที่ตรวจพบอยา่งไร 

 ผลที่เกิดตามมาภายในระบบประกนัความถูกตอ้งตามกฎหมาย รวมทั้งการแกไ้ขใหถู้กตอ้ง 

ปฏิบตัิการในการท าใหถู้กตอ้ง หรือการหา้มด าเนินการที่อาจเป็นไปได ้และ 
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 จะจดัการกบัการท าผดิต่อขอ้ก าหนดทางกฎหมายที่ไม่ไดถู้กครอบคลุมไวโ้ดยระบบประกนั

ความถูกตอ้งตามกฎหมายอยา่งไร และการท าผดินั้นมีผลต่อระบบประกนัความถูกตอ้งตาม

กฎหมายอยา่งไร 

9. ถา้บริษทัแห่งหน่ึงไดรั้บการรับรองโดยเอกชนแลว้ บริษทัน้ียงัจ  าเป็นตอ้งท าไดต้ามขอ้ก าหนดของนิยาม

ความถูกตอ้งตามกฎหมายหรือไม่ 

ทุกบริษทัที่ผลิตหรือส่งออกผลิตภณัฑท์ี่ครอบคลุมโดยขอ้ตกลงการเป็นหุน้ส่วนดว้ยความสมคัรใจใน

ประเทศตนจะรับผดิชอบในการท าใหไ้ดต้ามขอ้ก าหนดที่ตั้งไวใ้นนิยามความถูกตอ้งตามกฎหมายของ

ประเทศนั้น มนัขึ้นอยูก่บัประเทศที่ท  าขอ้ตกลงการเป็นหุน้ส่วนดว้ยความสมคัรใจแต่ละประเทศจะ

ตดัสินใจวา่ระบบการรับรองโดยภาคเอกชนเขา้ไดก้บัระบบระบบประกนัความถูกตอ้งตามกฎหมาย

อยา่งไร ประเทศที่ท  าขอ้ตกลงการเป็นหุน้ส่วนดว้ยความสมคัรใจบางประเทศไดต้ดัสินใจผนวกรวมเอา

ระบบการใหก้ารรับรองเขา้ไปดว้ย โดยใชม้นัเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการตรวจพสูิจน์ความเป็นจริง 

ยอมรับแต่ระบบเหล่านั้นที่ท  าไดต้ามขอ้ก าหนดของนิยามความถูกตอ้งตามกฎหมายของตน  ขอ้

ไดเ้ปรียบประการหน่ึงของการผนวกรวมรูปแบบน้ีคือมนัลดการท ากระบวนการตรวจพสูิจน์ซ ้ าลงให้

นอ้ยที่สุดและช่วยส่งเสริมการใหก้ารรับรองโดยภาคเอกชนในประเทศนั้น 


