
หลักเกณฑ์ของมาตรฐานการจัดการปา่ไมอ้ยา่งยั่งยนืของ PEFC
การบริหารจัดการสวนยางตามมาตรฐานการจัดการปา่ไม้อยา่งย่ังยืน (SFM) ของ PEFC จะชว่ยลดผลกระทบด้านลบต่อสิง่แวดล้อมและสงัคมจากการ
ผลิตยางธรรมชาติและไมย้าง ทําให้มลูค่าทางเศรษฐกิจของพ้ืนท่ีเพาะปลกูเพ่ิมขึ้น ท่ีเหน็ได้ชัดคือการพฒันาและการบํารุงรกัษาผลผลิตในระยะยาว
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เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
รกัษาและพฒันาความหลากหลายทางชวีภาพ
และปกปอ้งพื้นท่ีปา่ไมท่ี้มคีวามสําคัญทางระบบนิเวศ 
ปอ้งกันการตัดไมทํ้าลายป่าและความเสื่อมโทรมของปา่ 
หา้มเปล่ียนแปลงพื้นท่ีปา่
ปรบัปรุงการกักเก็บคารบ์อนและลดการปล่อยก๊าซเรือกระจก

มีความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์
รับประกันผลผลิตในระยะยาว
ใชท้รพัยากรท่ีมีอยา่งคุ้มค่าท่ีสุด
กระจายผลิตภัณฑ์และการบริการเชงินิเวศ
รักษาสมดลุการเก็บเก่ียวและอัตราการเจริญเติบโต

เป็นท่ียอมรับในสังคม
เคารพและปกปอ้งสทิธขิองผูป้ฏิบติังาน
สง่เสรมิและมสีว่นรว่มกับชุมชนในปา่
เคารพสทิธิของชนพื้นเมอืง รวมถึงสทิธิในการให้
ฉนัทานมัุติท่ีได้รบัการรบัรู ้บอกแจ้งล่วงหนา้และเป็น
อิสระ (FPIC)
สง่เสรมิโอกาสอยา่งเสมอภาคและไมเ่ลือกปฏิบัติ

บทบาทของแต่ละภาคสว่นในหว่งโซอุ่ปทานยางธรรมชาติยั่งยนื

การจัดการปา่ไมอ้ยา่งยั่งยนื (SFM)

กรอบการทํางานของ TOF เปน็อีกขั้นตอนหนึ่งท่ีจะ
ทําใหก้ารรับรองของ PEFC SFM สอดคล้องกับระบบ
การผลิตยางธรรมชาติมากยิง่ขึ้น ซ่ึงมปีระโยชนอ์ยา่ง
ยิง่ในประเทศท่ีไมไ่ด้กําหนดใหส้วนยางเปน็ปา่ไม้

เกษตรกรรายยอ่ยสามารถนาํการรับรองของ PEFC SFM ไปปฏิบติัได้จรงิ ด้วยการใช้วิธกีารแบบใหม ่2 วิธคืีอการ
รับรองแบบกลุ่มและไมน้อกเขตปา่ (TOF)

การรบัรองแบบกลุ่มจาก PEFC
เป็นกลไกท่ีเกษตรกรรายยอ่ยจํานวนมากใช้ในการเขา้รับ
การรบัรองของ PEFC SFM รว่มกัน ซึ่งชว่ยลดต้นทนุและ
ทําให้สามารถแบง่หนา้ท่ีและความรับผิดชอบ เพ่ือให้
บรรลุเป้าหมายรว่มกัน ซึ่งก็คือการรับรอง PEFC

ไมน้อกเขตปา่ (TOF)

ในหว่งโซอุ่ปทาน พวกเราซึ่งเป็นเกษตรกรรายยอ่ยจะดแูล
สวนยาง กรดียางและโค่นต้นยาง เมื่อการผลิตน�ายาง
ลดลง

ในการรกัษาความย่ังยืนทางการเงินของเรา เราพึ่งพาตลาด
และภาคสว่นอ่ืน ๆ ในหว่งโซอุ่ปทาน เชน่ ผู้ผลิต ผู้ค้าและ
ผูค้้าปลีก ซึ่งการท่ีธุรกิจของพวกเขาจะประสบความสาํเรจ็
ได้นั้น ก็ขึ้นอยูกั่บผลผลิตของสวนยางของเราเชน่กัน
ทกุภาคสว่นล้วนพึ่งพาอาศยัซึ่งกันและกัน

และมบีทบาทสาํคัญในการเป็นสว่นหนึ่งในหว่งโซอุ่ปทาน
ยางธรรมชาติยั่งยนื 

หว่งโซอุ่ปทานยางธรรมชาติ

สวนยาง

ยางรถยนต์

ถุงมือ

ท่อการ
กรีดยาง

การแปรรูป การผลิต

เฟอร์นิเจอร์

วัสดุปูพื้นการแปรรูปไม้ การผลิต การขายส่ง

สนับสนนุเราโดยเลือก PEFC

ในฐานะท่ีเปน็สว่นหนึ่งของหว่งโซอุ่ปทาน คุณสามารถชว่ยสง่เสรมิยางยั่งยนืและสนับสนุนเกษตรกรรายยอ่ยได้ดังน้ี

รว่มเขา้รบัการรบัรองจาก PEFC และโปรโมทการรบัรองจาก PEFC ใหกั้บหว่งโซอุปทานของคณุ

ใชม้าตรฐาน PEFC ในนโยบายและขอ้ตกลงต่าง ๆ ในการจัดซ้ือจัดจ้าง

เขา้รว่มเปน็พนัธมติรในการทํากิจกรรมและโครงการต่าง ๆ เพื่อสนบัสนุนเกษตรกรชาวสวนยางรายยอ่ย

สนบัสนนุ PEFC และกิจกรรมของเราด้วยการสนับสนนุด้านงบประมาณ ความเช่ียวชาญและความรู้

ใชเ้ครื่องหมาย PEFC เพื่อชว่ยเนน้ใหล้กูค้าทราบถึงการรบัรองท่ีคณุได้รับ

PEFC เปน็ระบบการรบัรองการจัดการปา่ไม้ท่ีใหญท่ี่สุดในโลก

75% ของพื้นท่ีปา่ไมท่ี้ผา่นการรบัรองท่ัวโลกได้รบัการรบัรองมาตรฐานจาก 
PEFC โดยครอบคลุมพื้นท่ีประมาณ 320 ล้านเฮกตาร ์(3.2 ล้านตร.กม.)

บรษัิทกว่า 20,000 แหง่ใน 83 ประเทศได้รับการรบัรองจาก PEFC 
เลือก  PEFC

เราดแูลปา่ไมท้ั้งในระดับสากลและระดับท้องถ่ิน

"เราต้องรว่มมอืกันเพ่ือพฒันาการเขา้สูต่ลาดและ
การเพ่ิมผลผลิต เราหวังว่าคุณจะเข้ารว่มเปน็
พนัธมิตรกับเราและ PEFC เพ่ือพัฒนาความเปน็อยู่
ของพวกเราใหดี้ยิง่ขึ้น"
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ภาคอุตสาหกรรมยางมมีลูค่า
3 แสนล้านเหรยีญสหรฐั

หว่งโซอุ่ปทานมผู้ีเก่ียวข้อง
ถึง 40 ล้านคน
(IRSG, 2019)

70% ของการผลิตยาง
ธรรมชาติถกูนาํไปใชใ้นการ

ผลิตยางรถยนต์
(ISRG, 2019)

ประมาณ 80% ของยาง
ธรรมชาติท่ัวโลกถกูผลิตในภมิูภาค

เอเชยีตะวันออกเฉยีงใต้

ไม้ยางสดประมาณ 63 ล้านตัน
ถกูผลิตเป็นประจําทกุปแีละได้กลาย
เปน็ไม้เน้ือแขง็เขตรอ้นท่ีมกีารซื้อ

ขายกันอยา่งแพรห่ลายมากท่ีสดุใน
โลก

(ITTO, 2017)

เราเผชญิกับความท้าทายท่ียิง่ใหญแ่ละต้องใช้การทํางานรว่มกันของกลไกต่าง ๆ และผู้มีสว่นได้สว่นเสีย 
“ในฐานะท่ีเป็นสว่นหน่ึงของการรบัรองแบบกลุ่มจาก PEFC ประสบการณข์องฉันแสดงให้เห็นว่า สวนยางของเราท่ีผา่นรบัรองจาก PEFC เป็นเครื่องพสิจูน์

ได้ถึงการบรหิารจัดการอยา่งยั่งยืน ซึ่งทําให้ยางธรรมชาติและไม้ยางของเราสามารถเข้าสูต่ลาดใหม ่ๆ และชว่ยเพิม่ชอ่งทางการสร้างรายได้”

PEFC ซึง่เป็นระบบการรบัรองทีใ่หญท่ีส่ดุในโลก ยดึถือเกษตรกรรายยอ่ยเป็นหวัใจสาํคัญ มาดกัูนต่อดกีว่าว่า PEFC สามารถชว่ยเรื่องใดได้บา้ง

มาทําความรู้จักกับเกษตรกรชาวสวนยางรายยอ่ยกัน

ความผนัผวนของราคาและ
การขาดขอ้มูลทางการตลาด

ผลผลิตและคณุภาพของ
สวนยางต�า

การปฏิบติัตามขอ้กําหนดของ
ยางธรรมชาติยั่งยนืน้ันเป็นไป
ได้ยากและมีค่าใชจ่้ายสงู

ผลกระทบด้านสิง่แวดล้อม
และสงัคมท่ีไมพ่งึประสงค์ 
สบืเน่ืองมาจากแนวปฏิบติั
ท่ีไมย่ั่งยนื

การผลิตยางธรรมชาติ

การคุ้มครองพื้นท่ีเพาะปลกู
ไมม่รีายได

จัดเตรยีมพื้นท่ีเพาะปลกู
สวนยางใหม

ไมย้าง

สวนยาง

วงจรการผลิตยาง
การกรีดยาง

1 - 7 ปี

เริม่ปลกูใหม่
0 - 1 ปี 7 - 25 ปี

การผลิตยางธรรมชาติลดลงโค่นต้นยาง
25 - 35 ปี

สวัสดีค่ะ ฉนัชื่ออาร ีเปน็เจ้าของสวนยางท่ีมีพ้ืนท่ี 2 เฮกตาร์ (12.5 ไร)่ ฉนัจะนําเสนอวงจรการผลิตยางและปญัหา
หลักท่ีเพื่อนเกษตรกรของฉนัและตัวฉนักําลังเผชญิอยู ่ท้ังในพ้ืนท่ีเพาะปลกูของเราและในระดับตลาด

ความท้าทาย
ท่ีเราต้องเผชิญ
อยู่ทุกวัน:

PEFC เปน็ระบบการรบัรองท่ีเกษตรกรชาวสวนยางรายยอ่ย
สามารถเขา้ถึงและปฏิบติัตามได้

มาตรฐานการรบัรองจะถูกปรบัใหเ้หมาะสมกับความจําเปน็และ
แนวปฏิบติัของแต่ละท้องถ่ิน

บูรณาการความคิดเห็นของเกษตรกรรายยอ่ยเขา้กับหว่ง
โซอุ่ปทานยางย่ังยืน

สามารถเขา้ถึงกระบวนการรับรองได้

PEFC รบัประกันว่ามาตรฐานระดับชาติจะเปน็ไปตามขอ้
กําหนดสากล ผา่นกระบวนการรบัรองท่ีเครง่ครดัและเปน็
อิสระ

PEFC เชื่อว่าการรบัรองป่าไม้จําเป็นต้องปรับใหเ้ขา้กับแต่ละท้องถ่ิน จึงเปน็สาเหตท่ีุทําให ้PEFC ทํางานผา่นระบบการรบัรองปา่ไมร้ะดับประเทศ โดย
แนวทางท่ีเป็นเอกลักษณน์ี้มีผลดีดังน้ี

ขา่วดี: นอกจากฉนัแล้ว เพ่ือนเกษตรกรคนอ่ืน ๆ ในประเทศผูผ้ลิตยางรายใหญข่องเอเชยีก็สมคัรเขา้รว่มและลงมอื
ปฎิบติัตามระบบการรบัรองปา่ไมร้ะดับประเทศของ PEFC

PEFC ก่อต้ังขึ้นจากความต้องการของกลุ่มครอบครัว ซึ่งเปน็เจ้าของปา่ขนาดเล็ก 
PEFC ใหค้วามสาํคัญกับเกษตรกรรายยอ่ยเปน็หลัก ท้ังในทางทฤษฎีและในทางปฏิบติั

สมาชกิ PEFC ท่ีใช้ระบบท่ี
ผา่นการรบัรองแล้ว

สมาชกิ PEFC ท่ีใชร้ะบบท่ียัง
ไมผ่า่นการรบัรอง

1. มาตรฐานระดับชาติ

2. การปฏิบัติตามหลักสากล

3. การรบัรองโดย PEFC

เราดแูลป่าไมท้ั้งใน

ระดับสากลและ

ระดับท้องถ่ิน

คณุทราบหรอืไมว่่า 85% ของยางธรรมชาติท่ัวโลกถกูผลิตโดยเกษตรกรรายยอ่ย? คุณเคยสงสัยเก่ียวกับชวิีตความเป็นอยูข่องพวกเขาท่ีข้ึนอยูกั่บตัวเลือกในการจัดหายาง
ธรรมชาติยั่งยนืของคณุหรอืไม?่ ลองอ่านเรื่องราวชวิีตของเจ้าของสวนยาง และความท้าทายท่ีเธอและเพื่อนรว่มงานต้องเผชญิ การรบัรองจาก PEFC จะชว่ยพวกเขาได้

อยา่งไร และอะไรท่ีคณุสามารถทําได้บา้ง

สง่เสรมิ
ยางยั่งยนื SUPPORTING 
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