
ยัง่ยนืได้ดี ในขณะเดียวกัน ประเทศจนีซึ่งเป็น
ผูบ้รโิภคไมร้ายใหญ่และมคีู่ค้าไมท่ี้มาจาก
ประเทศในภมูภิาคลุ่มนํ้าแมโ่ขงตอนล่าง โดย
เฉพาะประเทศไทยและเวยีดนาม เราได้เล็งเหน็
โอกาสสาํคัญท่ีกําลัง จะมาถึงในการเชื่อมต่อ
ความต้องการท่ีเพิม่ขึ้นไมข้องและผลิตภัณฑ์
จากไมอ้ยา่งยัง่ยนื กับผูป้ระกอบการท่ีดําเนิน
การจดัการพื้นท่ี การปลกูไมแ้ละการแปรรูปไม้
อยา่งรบัผดิชอบและได้รบัการรบัรอง
มาตรฐาน 

   FSC และ UN-REDD จะขบัเคล่ือนใหเ้กิดการ
เชื่อมต่อดัง กล่าวโดยกาสรา้งความตระหนัก
รูแ้ละความ เขา้ใจ รวมไปถึง การสรา้งเครอืขา่ย
ของผูท่ี้เก่ียวขอ้งเขา้ด้วยกัน

ขอเชญิคณุมารว่มเปน็
สมาชกิเครอืขา่ยกับเรา 
ในโปรแกรมพนัธมติรระหวา่ง 
FSC™ และ UN-REDD 
แห่งภมูภิาคลุ่มนํ้าโขงตอนล่าง

   ปา่ไมท่ี้งดงามของภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้ยงัรอการ
ค้นหาคําตอบอีกมากมาย ผนืปา่ของภมูภิาคท่ีเต็มไปด้วยสิง่มี
ชวีติ มศัีกยภาพ และยงัเต็มไปด้วยปัญหานานัปการ สภาพรอ่ง
รอยของผนืปา่ท่ีปรากฏใหเ้หน็ในวนันี้เป็นสิง่ท่ีรอดเหลือมาจาก
การลักลอบตัดไมแ้ละความไมช่ดัเจนของการจดัการพื้นท่ีปา่ใน
ชว่งหลายทศวรรษท่ีผา่นมา แต่หากเรารว่มมอืกันแก้ไขโดยเรว็ 
 เรายงัสามารถพลิกสถานการณ์ดังกล่าวกลับมาได้ทันท่วงที

   พนัธมติรใหมท่ี่มชีื่อวา่ FSC™ และ UN-REDD แหง่ภมูภิาคลุ่มนํ้า
โขงตอนล่าง มุง่ท่ีจะพลิกสถานการณ์ดังกล่าวโดยการสนับสนุน
ผูป้ระกอบธุรกิจค้าไมใ้นเขตรอ้นอยา่งยัง่ยนืใหเ้ป็นท่ีรูจ้กักันและ
ประสบความสาํเรจ็มากขึ้น ในการดําเนินการปกปอ้งผนืปา่อันมี
ค่าและชุมชนท่ียงัคงต้องพึ่งพาผนืปา่แหง่นี้เพื่ออนาคต โปรแกรม
พนัธมติรดังกล่าวได้เปิดตัวขึ้นในเดือนกมุภาพนัธ ์พ.ศ. 2556 วนั
นีเ้ราขอเชญิคณุมารว่มเป็นสว่นหนึ่งของเครอืขา่ยเพื่อสรา้งความ
สาํเรจ็รว่มกัน

   ความรว่มมอืพนัธมติรนี้เป็นสว่นหนึ่งของ 
โปรแกรม UN-REDD ท่ีมชีื่อวา่ “การค้าไม้
อยา่งยัง่ยนืในภมูภิาคลุ่มนํ้าโขงตอนล่าง” 
(โปรแกรม UN-REDD แหง่ภมูภิาคลุ่มนํ้าโขง
ตอนล่าง) มเีปา้หมายท่ีจะลดการเสื่อมโทรม
ของปา่และการทําลายพื้นท่ีปา่ รวมทัง้สง่เสรมิ
การจดัการปา่ไมอ้ยา่งยัง่ยนื ในพื้นท่ีท่ีดําเนิน
งานซึ่งครอบคลมุประเทศกัมพูชา ลาว พมา่ 
ไทย เวยีดนาม และยงัมปีระเทศจนี ซึ่งเป็นหุน้
สว่นสาํคัญในการดําเนินโปรแกรม 

   ปัจจุบนัมาตรฐาน FSC™ เป็นท่ีรูจ้กัของ
บรษัิท ผูผ้ลิตผลิตภัณฑ์แบรนดช์ัน้นําและไดร้บั
ความไวว้างใจอยา่งมากในภมูภิาคลุ่มนํ้าตอน
ล่าง ทําให ้FSC™ อยูใ่นสถานะท่ีจะขบัเคล่ือน
ใหเ้กิดการจดัการพื้นท่ีปา่ไมแ้ละการค้าไมอ้ยา่ง

   ปัจจุบนัผูบ้รโิภคใหค้ณุค่ากับความยัง่ยนืของ
ผลิตภัณฑ์ ผูผ้ลิตและจาํหน่ายชัน้นํา ตอบรบั
กระแสการบรโิภคดงักล่าว โดยการจดัหาแหล่ง
ท่ีมาของวตัถดุิบตลอดหว่งโซอุ่ปทานท่ีก่อให้
เกิดความยัง่ยนืมากกวา่ท่ีเคยเป็นมา เพื่อ
แสดงใหส้งัคม ได้เหน็ถึงแบบอยา่งของความ
สาํเรจ็ในการสรา้งความยัง่ยนืท่ีเกิดกับสิง่
แวดล้อม สงัคมและการบรหิารจดัการ รวมถึง
การเป็นแบบอยา่งในการมจีรยิธรรมในการ
จดัหาวตัถดุิบตลอดทัง้หว่งโซค่ณุค่า

   ในกลุ่มของผลิตภัณฑ์ท่ีมาจากพื้นท่ีปา่ไม ้
มาตรฐานรบัรองการจดัการพื้นท่ีปา่ไมต้าม
แนวทาง FSC™ เป็นเกฑณม์าตรฐานของความ
ยัง่ยนื แต่การอธบิายใหกั้บกลุม่ผูท่ี้อาจเป็นกลุม่ 
ผูบ้รโิภคได้รบัทราบถึงเกณฑ์มาตรฐานดัง
กล่าวอาจไมใ่ชเ่รื่องท่ีเขา้ใจได้ง่าย โดยเฉพาะใน
กลุ่มของผูบ้รโิภคในภมูภิาคเอเชยีแปซฟิกิ ดัง
นัน้กลุ่มผูจ้ดัหาสนิค้าหรอืวตัถดุิบ จาํเป็นต้อง
ใชภ้าษาท้องถ่ินสาํหรบัการสื่อสารท่ีเขา้ใจง่าย
เพื่อการอธบิายเก่ียวกับเกณฑ์ของมาตรฐาน
ดังกล่าว ไมว่า่จะเป็นเกณฑ์มาตรฐานการ
จดัการพื้นท่ีปา่ (Forest Management 
หรอื FM) หรอื มาตรฐานของหว่งโซมู่ลค่า
ความเป็นเจา้ของ (Chain of Custody หรอื 
CoC) ภาษาท้องถ่ินสาํหรบัการสื่อสารท่ี
สามารถเขา้ใจได้ง่ายทําใหผู้จ้ดัหาวตัถดุิบหรอื
สนิค้าสามารถใหข้อ้มูลเก่ียวกับมาตรฐาน 
FSC ได้ดียิง่ขึ้น ตัวอยา่งเชน่ ทําใหข้อ้มูลเป็น
ท่ีน่าสนใจ เขา้ใจได้ง่าย และดงึดดูลกูค้ามากขึน้

   ผู้จดัหาสนิค้าไมห้รอืวตัถดิุบ กําลังมองหา
การจดัการทรพัยากรปา่ไมข้องพวกเขาใหเ้กิด
ความมัน่คงและยัง่ยนืมากยิง่ขึ้น ขณะเดียวกัน
ก็ต้องการใหต้ลาดขยายตัวและมคีอนเนคชัน่
กับผูซ้ื้อมากขึ้นด้วย

   ผู้ซื้อ ต้องการสนิค้าไมท่ี้ยัง่ยนืจากปา่เขต
รอ้น เพื่อใหต้อบโจทยเ์ป้าหมายของฝ่ายจดัซื้อ
และลดความเสีย่งตลอดหว่งโซมู่ลค่า ของไม้

   ความโดดเด่นของโปรแกรมพนัธมติร FSC™ 
UN-REDD แหง่ภมูภิาคลุ่มนํ้าโขงตอนล่าง คือ
การใชภ้าษาท้องถ่ินท่ีปรบัใหเ้ขา้ใจง่ายซึ่งจะ
ชว่ยใหผู้ผ้ลิตและผูซ้ื้อในภมูภิาคนี้สามารถ 
สื่อสาร และเชื่อมต่อกันได้ นวตักรรมการนี้จะ
ทําใหก้ารติดต่อซื้อขายไมใ้นประเทศภมูภิาคลุม่
นํ้าโขงเกิดประสทิธภิาพ ความโปรง่ใส และ 
ประสบความสาํเรจ็มากขึ้น แต่เราต้องเริม่และ
ลงมอืใหเ้รว็เพื่อใหค้วามสาํเรจ็เกิดขึ้นได้

ท่ีมา

นวตักรรมใหมพ่นัธมติรปกป้องป่าไม้



ลงชื่อเขา้ใชง้านในระบบ
    กดล้ิงค์ท่ีน่ี: 
    เครอืขา่ยการค้าไมย้ัง่ยนื
    ในเขตรอ้น 

ติดตามและรบัขา่วสารได้ท่ี:
    เวบ็ไซด์ FSC APAC

เป้าหมายของโปรแกรมพนัธมติร
สรา้งความเขา้ใจและรบัรู ้ 

•  สรา้งความตระหนักรูใ้หกั้บหน่วยงานภาครฐัและผูป้ระกอบการ 
เก่ียวกับประโยชน์ของการค้าไมจ้ากปา่เขตรอ้นอยา่งมคีวามรบั
ผดิชอบ 

•  เพิม่ความต้องการและความมุง่มัน่ท่ีจะทําการการค้าไมอ้ยา่ง 
ยัง่ยนืและเพิม่การลงทนุในผลิตภัณฑ์ท่ีได้รบัการรบัรอง 
มาตรฐาน FSC™ ในภมูภิาคลุ่มนํ้าโขงตอนล่าง

เพิม่การมองเห็นและโอกาสสาํหรบัธุรกิจท่ีได้รบัการรบัรอง 

•  เปิดตัวโครงการนํารอ่งของเครอืขา่ยผูค้้าไมเ้ขตรอ้นอยา่ง ยัง่ยนื 
เพื่อใหเ้กิดการเชื่อมต่อกันของผูป้ระกอบการและผูข้ายในทกุขนาด
โครงการ 

•  พฒันาศูนยบ์รกิารขอ้มูลไมเ้ขตรอ้นอยา่งยัง่ยนื ใหข้อ้มูลท่ีเขา้ใจ
ง่ายและชดัเจนเก่ียวกับมาตรฐาน FSC™ ใหกั้บผูซ้ื้อ ผู ้ขาย ผู้
ค้า บรษัิทซื้อมา - ขายไป รวมไปถึงหน่วยงานภาครฐัและผูท่ี้สนใจ
ทัว่ไป

เก่ียวกับ UN-REDD 

โปรแกรมความรว่มมอืของสหประชาติ
เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกจากการ
ตัดไมทํ้าลายปา่ และการทําใหป้า่เสื่อมโทร 
(UN-REDD) เป็นอีกเปา้หมายหนึ่งในการ
สรา้งองค์ความรูแ้ละการเป็นภาคีใหคํ้า
แนะนําในด้านปา่ไมแ้ละสภาพภมูอิากาศ
ขององค์การสหประชาชาติ โปรแกรมดัง
กล่าวดําเนินงานเพื่อลดการปล่อยก๊าซ
เรอืนกระจกจากภาคปา่ไมแ้ละการเพิม่การ
เก็บกักคารบ์อน โปรแกรมนี้เป็นโปรแกรม
ระดบัสากลท่ีใหญ่ท่ีสดุในการจดัใหก้ารสนบั
สนุนเรดด์พลัส (REDD+) ซึ่งใหก้ารชว่ย
เหลือเหล่าภาคีในประเทศต่างๆ จาํนวน 
65 ประเทศเพื่อการปกปอ้งปา่ไมแ้ละได้
ดําเนินการเพื่อบรรลเุปา้หมายด้านสภาวะ
ภมูอิากาศและการพฒันาท่ียัง่ยนื

โอกาส

เครอืขา่ยค้าไมเ้ขตรอ้นอยา่งยัง่ยนื 

ในระยะแรกของการดําเนินโปรแกรม โปรแกรม FSC™ และ 
UN-REDD ในภมูภิาคลุ่มนํ้าโขงตอนล่าง FSC™ จะพฒันาและ
ทดสอบ ดําเนินการนํารอ่งของเครอืขา่ยค้าไมเ้ขตรอ้นอยา่งยัง่ยนื 
ซึง่เปน็เครอืขา่ยของผูผ้ลิตและผูท่ี้สนใจจะซื้อไมท่ี้ไดร้บัการรบัรอง 
มาตรฐาน การเขา้รว่มของผูป้ระกอบการท่ีรว่มเป็นสมาชกิเครอื 
ขา่ยจะชว่ยใหเ้กิดความต้องการซื้อผลิตภัณฑ์ท่ีได้รบัการรบัรอง 
จากพื้นท่ีปา่ไมท่ี้จดัการโดยกลุ่มเกษตรกรรายเล็ก ชุมชนและกลุ่ม
ชาติพนัธุต่์างๆ สง่ผลใหก้ลุ่มคนเหล่านี้สามารถดํารงชพีต่อไปได้ 
จากการมสีว่นรว่มของผูป้ระกอบการ

ศูนยบ์รกิารขอ้มูลไมเ้ขตรอ้นอยา่งยัง่ยนื 

ศูนยบ์รกิารขอ้มูลจะเป็นรูปแบบของฐานขอ้มูลท่ีใชง้านได้สะดวก 
แสดงผลขอ้มูลในรูปแบบท่ีเขา้ใจได้ง่ายและมขีอ้มูลปรากฏชดัเจน
เก่ียวกับใบรบัรองมาตรฐาน FSC™ ซึง่จะเปน็การสรา้งความตระหนกั
และเขา้ใจใหกั้บผูถื้อใบรบัรอง FSC และผูท่ี้สนใจทัว่ไปท่ีเก่ียวขอ้งใน
หว่งโซมู่ลค่าของไมจ้ากปา่เขตรอ้น

โปรแกรม 
FSC และ UN-REDD 
 ในภมูภิาคลุ่มนํ้าโขงตอนล่าง

งานท่ีกําลังจะเกิดขึน้ในเรว็ๆ น้ี
สมัมนาออนไลน์:

ออกบูทแสดงนิทรรศการ:

สมัมนาออนไลน์: 

สมัมนาออนไลน์: 

ออกบูทแสดงนิทรรศการ:

ออกบูทแสดงนิทรรศการ:

งานเปิดตัวอยา่งเปน็ทางการ:

โปรแกรม FSC™ และ UN-REDD นําเสนอ : 
เปิดตัวการค้าไมย้ัง่ยนืในภมูภิาคลุ่มนํ้าโขงตอนล่างและจนี

ประเทศจนี งานเฟอรน์ิเจอรจ์นี-ดงกวน 
ประเทศเวยีดนาม-เวยีดบิว้ ฮานอย 

โปรแกรม FSC™ และ UN-REDD นําเสนอ : 
เชื่อมต่อผู้ผลิตและความต้องการซื้อไมจ้ากป่าเขตรอ้นระหวา่งประเทศจนีกับประเทศเวยีดนาม

โปรแกรม FSC™ และ UN-REDD นําเสนอ:  
เชื่อมต่อผู้ผลิตและความต้องการซื้อไมจ้ากป่าเขตรอ้นระหวา่งประเทศจนีกับประเทศไทย

ประเทศจนี - Chaina Wood Expo ณ เมอืงเชยีงไฮ 

ประเทศเวยีดนาม - VIFA Expo ณ เมอืงโฮจมินิ

ศูนยบ์รกิารขอ้มูลไมเ้ขตรอ้นอยา่งยัง่ยนื

10-ม.ีค.

TBC 
23-27 มนีาคม

28-เม.ย.

4-ส.ค.

13-15 กรกฏาคม

31 สงิหาคม - 3 กันยายน

พฤศจกิายน

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4 

สทิธปิระโยชน์ 
มารว่มเปน็เครอืขา่ยพนัธมติรการค้าไมเ้ขตรอ้นกับเราวนัน้ีเพื่อ 
รบัสทิธปิระโยชน์ดังต่อไปน้ี

ทําความรูจ้กักลุม่ผูป้ระกอบการ
ท่ีต้องการซื้อและขายสนิค้าท่ีได้
รบัการรบัรองมาตรฐาน FSC™ 

สามารถเขา้ถึงขอ้มูลระบบ
มาตรฐาน FSC™ ของสมาชกิ
เครอืขา่ยในรูปแบบภาษาท้อง
ถ่ินของท่าน 

ขอ้มูลเชงิลึกและบทวเิคราะห์
ดา้นการตลาดของการค้าไมจ้าก
เขตรอ้นท่ีไดร้บัการรบัรองจาก 
FSC™ 

รบัสทิธพิเิศษเขา้รว่มกิจกรรม
พบปะสมาชกิเครอืขา่ยท่ี FSC™ 
จดัขึ้นในระดบัประเทศและระดบั
ภมูภิาคเอเชยีแปซฟิกิ

FSC-F000100

เก่ียวกับ FSC 

The Forest Stewardship Council 
(สมาคมผูด้แูลปา่ ตัวอักษรยอ่คือ FSC™) เป็น
องค์กรท่ีได้รบัการยอมรบัและได้รบัความเชื่อ
มัน่มากท่ีสดุของโลกในด้านระบบใหก้ารรบัรอง
มาตรฐานการจดัการพื้นท่ีปา่ไม ้FSC™ “เครื่
องหมายเชค็รูปต้นไม”้ ซึ่งสามารถพบเหน็ได้ใน
ผลิตภัณฑ์นับล้านทัว่โลก เป็นเครื่องหมายท่ีบอก
ใหผู้บ้รโิภคได้ทราบวา่ผลิตภัณฑ์เหล่านี้มาจาก
แหล่งท่ีมกีารจดัการอยา่งยัง่ยนื 

มาตรฐานการจดัการพื้นท่ีปา่ไมอ้ยา่งยัง่ยนื
จาก FSC™ เชื่อมต่อกับมาตรฐานหว่งโซมู่ลค่า 
(Chain of custody certification) ท่ีเขม้งวด 
เป็นตัวเลือกท่ีได้รบัการยอมรบัวา่เป็นวธิหีนึ่งท่ี
ใช ้รบัมอืกับภาวะการเปล่ียนแปลงของสภาพภมูิ
อากาศและการหายไปของความหลากหลายทาง
ชวีภาพ การเลือกผลิตภัณฑ์ท่ีได้รบัการรบัรอง
จาก FSC™ สามารถท่ีจะชว่ยปกปอ้งผนืปา่ใน
อนาคตและชุมชนท่ียงัคงต้องพึ่งพงิปา่

https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=22lOEmXva0mWqV1WvsHSkcW0Q6e6TuJAlemYKrnGJiBUODlUM0RSMzVONldaWFlDSlFQVTQ0NkVMTS4u
https://asiapacific.fsc.org/fsc-x-un-redd-the-lower-mekong-initiative

