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FSC ทางรอดยางไทย ลยุตลาดโกอินเตอร ์

 
 

“บอลไทย” วาดหวงัจะไปบอล โลกไดฉ้นัใด... “ยางไทย” กต็ัง้ฝนัจะโกอนิเตอรไ์ดอ้ยา่งมัน่คงยัง่ยนื
ไดไ้ม่ต่างกนั ดว้ยในปจัจุบนัมกีารน ามาตรการดา้นสิง่แวดลอ้มมาใชเ้ป็นมาตรฐานในการรบัซื้อสนิคา้มาก
ขึน้ ทีส่ าคญัหลายๆประเทศกเ็ริม่ใหค้วามส าคญัในการอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้มมากขึ้นดว้ยเชน่กนั 

“FSC (Forest Stewardship Council)”...เป็นอกีมาตรฐานหน่ึงทีน่านาชาตนิ ามาใชก้บัไมแ้ละปา่ไม ้
ลา่สุดประเทศสหภาพยโุรป (อยี)ู ญีปุ่น่และหลายๆประเทศ ไดป้ระกาศวา่...อกี 3 ปี ขา้งหน้าจะไมร่บัซือ้ไม้
...ผลติภณัฑจ์ากไมย้างพารา รวมทัง้ผลผลติ...ผลติภณัฑ์แปรรูปจากยาง ทีก่ารจดัการสวนยางพาราไม่ได้
รบัมาตรฐาน FSC 

ใหเ้ขา้ใจตรงกนัเสยีก่อนว่า “FSC” ที่ว่าน้ีเป็นองค์กรเอกชน (NGO) ที่ก่อตัง้ขึน้โดยกลุ่ม NGO 
ต่างๆทัว่โลก อาท ิกลุ่มนักอนุรกัษ์ป่าไม้และสิง่แวดล้อม ผูค้้าไม้ ผู้ผลิตสนิค้าจากไม้ กลุ่มชนพื้นเมอืง 
องค์กรชุมชนท้องถิน่ สมาคมป่าชุมชน...โดยไมท้ี่ได้รบัการรบัรองมาตรฐาน FSC จะต้องเป็นไม้หรอื
ผลติภณัฑจ์ากไมท้ีม่รีะบบ “การจดัการปา่ไมอ้ยา่งยัง่ยนื” ซึ่งจะไม่ใช่ไมท้ีม่าจากปา่ธรรมชาต ิแต่เป็นไม้
หรอืผลติภณัฑจ์ากไมท้ีไ่ดจ้ากปา่ปลกูทีม่กีารจดัการปา่ไมอ้ยา่งถูกตอ้งตามหลกัวชิาการ...เป็นทีย่อมรบัใน
ระดบันานาชาต ิ

แมว้า่มาตรฐาน FSC ยงัไมไ่ดบ้งัคบัใชใ้นขณะน้ี แต่เรายงัมเีวลาอกี 3 ปี ในการปรบัปรุงพฒันาการ
ท าสวนยางใหไ้ดม้าตรฐาน ซึ่งขณะน้ีมสีวนยางที่ขึน้ทะเบยีนไวก้บัการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) 18 
ลา้นไร ่และมสีวนยางทีผ่า่นมาตรฐาน FSC แลว้ประมาณ 50,000 ไร่ ดว้ยเวลาทีบ่บีรดัเขา้มาทุกขณะ ดร.
ธธีชั สุขสะอาด ผูว้่าการ กยท. มองว่า มาตรฐาน FSC จะเริม่บงัคบัใชใ้นปี 2563 แต่ไม่ไดบ้งัคบัใชทุ้ก
ประเทศ ประเทศจนีซึ่งเป็นตลาดส่งออกยางรายใหญ่ของไทยยงัไม่ไดม้ที่าททีีจ่ะน ามาตรฐานดงักล่าวมา
บงัคบัใช.้..ทีป่ระกาศใชช้ดัเจน จะเป็นสหภาพยโุรป และประเทศญีปุ่น่ 

ประเด็นส าคญัมวี่า...ถ้ามกีารน ามาตรฐาน FSC มาบงัคบัใช ้ประเทศไทยน่าจะได้รบัอานิสงส์
มากกวา่ เพราะการใชม้าตรฐานน้ีไมไ่ดเ้ลอืกปฏบิตั ิแต่บงัคบักบัประเทศผูผ้ลติยางทัว่โลก รวมถงึประเทศ
ในเอเชยีตะวนัออกเฉียงใตอ้ื่นๆ ไมว่า่จะเป็น ลาว พมา่ กมัพชูา เวยีดนาม ดว้ย 
 



“ประเทศเหล่าน้ียงัมกีารตื่นตวัในเรื่องการท าสวนยางใหไ้ดต้ามมาตรฐานสากล FSC น้อยกว่า
ประเทศไทยมาก ระยะเวลา 3 ปี...เพยีงพอส าหรบัพฒันา ปรบัปรุงสวนยางทัง้หมดทีข่ ึน้ทะเบยีนไว้” 

ดร.ธธีชั ย า้วา่ การท าสวนยางของเกษตรกรในปจัจุบนัสว่นใหญ่เป็นไปตามมาตรฐาน FSC อยูแ่ลว้ 
มกีารพฒันาปรบัปรุง หรอืปรบัเปลี่ยนไม่มาก กยท.ได้น าร่องด าเนินการในพื้นที่สวนยางพาราในพื้นที่
ภาคใต้แลว้ราวหา้หมื่นไร่ ถอืว่าประสบผลส าเรจ็ ก าลงัจะขยายผลไปด าเนินการในพืน้ทีภ่าคอื่นๆใหค้รบ
ทนัภายในปี 2563 น้ีแน่นอน 

มองไปไกลในอนาคตจะมกีารตื่นตวัในดา้นการอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้มกนัมาก เน้นในเรื่อง...กรนีเทค
โนโลย ีวตัถุดิบ ผลผลิตทัง้หมดจะต้องไม่ท าลายสิ่งแวดล้อม และไม่ท าให้เกิดภาวะโลกร้อน  ที่ส าคญั 
“FSC”...จะไม่ครอบคลุมแค่ไมย้างเท่านัน้ แต่จะรวมไปถงึผลติภณัฑอ์ื่นทีม่าจากยางพารา ไม่ว่าจะเป็นน ้า
ยาง ยางแผ่น ต่อเน่ืองไปถึงผลติภณัฑ์แปรรูปจากยาง เช่น ยางล้อรถยนต์ ถุงมอืยาง ที่นอนยางพารา 
หมอนยางพารา...ทัง้น้ี จะตอ้งใชว้ตัถุดบิทีไ่ดม้าจากสวนยางทีไ่ดร้บัมาตรฐานสากล FSC เทา่นัน้ 

ณรงคศ์กัดิ ์ใจสมุทร หวัหน้ากองสวสัดกิารเกษตรกร กยท. เสรมิว่า หลกัการของการจดัการปา่ไม้
อยา่งยัง่ยนืตามมาตรฐาน FSC นัน้จะตอ้งด าเนินกจิกรรมใหส้อดคลอ้ง...เกื้อหนุนสิง่แวดลอ้ม สงัคม และ
เศรษฐกจิ 

หลกัการส าคญัๆ หน่ึง...การจดัการป่าไม้ต้องมคีวามสอดคล้องกบักฎหมายและหลกัเกณฑ์ของ 
FSC เชน่ จะตอ้งไม่ละเมดิกฎหมาย ตอ้งเสียภาษทีีด่นิใหห้น่วยงานปกครองทอ้งถิน่ ปฏบิตัติามกฎหมาย
อื่นๆ 

สอง...การจัดการป่าไม้ต้องมีความชัดเจนในเรื่องของการถือครองที่ดิน สิทธิในการจัดการ
ทรพัยากรในที่ดนิจะตอ้งมหีลกัฐานที่ดนิถูกต้องตามกฎหมาย สญัญาเช่า หนังสอืมอบอ านาจ สญัญาซื้อ -
ขาย และทีส่ าคญั...ตอ้งไมอ่ยูใ่นเขตปา่สงวน หรอืทีด่นิสาธารณะอื่นๆ 

สาม...การจดัการป่าไมต้้องใหค้วามเคารพในสทิธขิองชนพืน้เมอืง คนทอ้งถิน่ พืน้ที่ใกลเ้คยีงสวน
ปา่...สถานทีส่ าคญั เชน่ ศาสนสถาน โรงเรยีน แหลง่โบราณคด ีตลอดจนภมูปิญัญาทอ้งถิน่ 

สี่...การจัดการป่าไม้ต้องมีความสัมพนัธ์ที่ดีกับชุมชน ตลอดจนตระหนักในสิทธิของคนงาน 
พจิารณาการจา้งงานแก่คนในชุมชนรอบขา้งก่อน มกีจิกรรมรว่มกบัชุมชน มกีารอบรมการใชส้ารเคมอียา่ง
ถูกวธิใีหก้บัคนงาน มอุีปกรณ์ป้องกนัความปลอดภยัใหก้บัคนงาน จ่ายค่าแรง...ค่าจา้งอย่างเป็นธรรม มี
สวสัดกิารตามทีก่ฎหมายก าหนด 

ห้า...การจดัการป่าไม้ต้องมีการเก็บเกี่ยวผลผลิตจากป่าอย่างมีประสิทธิภาพ...เหมาะสม ใช้
ประโยชน์จากสวนปา่ใหเ้กดิประโยชน์สูงสุด ลดการสูญเสยีผลผลติ เพิม่มูลค่าทางเศรษฐกจิ ไม่กระทบต่อ
สงัคม...สิง่แวดลอ้ม 

หก...การจดัการปา่ไมต้อ้งมกีารประเมนิผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้ม รกัษาความสมดุลทางนิเวศ ไมใ่ห้
มกีารลา่สตัวป์า่ หลกีเลีย่งการใชส้ารเคมอีนัตราย...ก าจดัสารเคมทีีใ่ชแ้ลว้อยา่งเหมาะสม ถูกตอ้งตามหลกั
วชิาการ 

เจด็...การจดัการป่าไมต้้องมกีารจดัท าแผนการบรหิารจดัการกจิกรรมต่างๆใหค้รอบคลุมเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษร และมกีารปรบัปรุงอยูเ่สมอ โดยจะตอ้งมกีารก าหนดเกี่ยวกบัเป้าหมายในการจดัการ การตดั



ไม ้การลงทุน การป้องกนัสภาพแวดล้อม การป้องกนัพชืสตัว์หายาก มแีผนการติดตามตรวจตราแก้ไข
ผลกระทบดา้นต่างๆ 

แปด...การจดัการป่าไม้ต้องมกีารตรวจติดตามและตรวจประเมนิผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม โดย
จะต้องกระท าอย่างสม ่าเสมอเกี่ยวกบัผลผลติไม้ อตัราการเจรญิเติบโต การเปลี่ยนแปลงของพชื สตัว ์
ผลกระทบดา้นสิง่แวดลอ้ม...สงัคม ตลอดจนขบวนการควบคุมการเคลื่อนยา้ยของสนิคา้จากไมท้ีไ่ดร้บัการ
รบัรองแลว้ 

เกา้...การจดัการสวนปา่ตอ้งด ารงไวแ้ละสง่เสรมิคุณคา่ของปา่อนุรกัษ์ในพืน้ทีไ่ม่ใหม้ผีลกระทบใดๆ 
มกีารจดัท าบญัชรีายชื่อพนัธุพ์ชืปา่ สตัวป์า่ในพืน้ที ่จดัท าแผนทีป่า่อนุรกัษ์ประเภทต่างๆในพืน้ที ่ตลอดจน
แสดงใหเ้หน็ถงึการมสีว่นรว่มในการสง่เสรมิการอนุรกัษ์ และ สบิ...การจดัการปา่ไมต้อ้งมกีารปลูกทดแทน
ในพืน้ทีท่ีไ่ดเ้กบ็เกีย่วผลผลติแลว้ โดยจะตอ้งวางแผนและจดัการกบัพืน้ทีส่วนปา่ใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการ
รายละเอยีดขอ้ที ่1-9 

ณรงค์ศกัดิ ์ย ้าว่า หลกัการทัง้ 10 ขอ้ขา้งต้นหลายขอ้ เกษตรกรที่ขึน้ทะเบยีนกบั กยท.แทบจะไม่
ต้องปฏบิตัิอะไรเลยก็ผ่านแล้ว เพยีงแต่ท าความเข้าใจเกี่ยวกบักฎหมาย...ระเบียบต่างๆเท่า นัน้ ส่วน
หลกัการบางขอ้เพยีงแคเ่กษตรกรศกึษาเรยีนรู ้เขา้อบรมหลกัสูตรกบั กยท. กส็ามารถปฏบิตัไิดท้นัท.ี..ไม่
ยากเกนิกวา่ทีจ่ะปฏบิตัไิด ้

ส าหรบัหน่วยงานที่ออกใบการรบัรองมาตรฐาน FSC ในประเทศไทยนัน้ มีสถาบนัเอกชนที่
รบัผดิชอบในเรื่องน้ี 3 แห่ง...ซึ่งอาจจะตอ้งเพิม่บุคลากรในการตรวจรบัรอง เพื่อรองรบัการขอทีเ่พิม่สูงขึน้
ในเรว็ๆน้ี 

จตุพงษ์ ลขิติ เกษตรกรชาวสวนยาง บา้นหว้ยยาง อ าเภอแกลง จงัหวดัระยอง เจา้ของสวนยางที่
ไดร้บัมาตรฐาน FSC จ านวน 60 ไร่ เล่าใหฟ้งัว่า การพฒันาสวนยางใหไ้ดร้บัมาตรฐาน FSC นัน้ไม่ยาก 
หลายขอ้เป็นเรื่องทีป่ฏบิตัอิยูแ่ลว้ เพยีงแค่มคีวามตัง้ใจกส็ามารถด าเนินการไดท้นัท ีและทีส่ าคญัไม่ไดท้ า
ใหต้น้ทุนเพิม่ขึน้ ตรงขา้ม...ยิง่ท ากย็ิง่ท าใหผ้ลผลติเพิม่ขึน้ สามารถกรดียางไดย้าวนานขึน้ ตอนน้ีสวนยาง
มอีายุ 20 ปีแลว้ แต่ยงัใหผ้ลผลติสูง ยงัสามารถกรดีไดอ้กี 10 ปี ถงึจะโค่น และมผีูค้า้โรงเลื่อยมาจองไม้
ยางทีจ่ะโคน่แลว้ทัง้ๆทีย่งัไมถ่งึเวลาโคน่ แถมจะใหร้าคาสงูกวา่ราคาทอ้งตลาดเสยีดว้ย 

มาตรฐาน FSC...เป็นทางรอดอยา่งยัง่ยนืทีเ่กษตรกรสวนยางไม่ควรมองขา้ม หมายถงึโอกาสทีจ่ะ
ขายยางไดใ้นราคาทีส่งูกวา่ราคาปกต.ิ..มตีลาดรองรบัทีแ่น่นอน ไม่ตอ้งมากงัวลในเรื่องของราคายาง 


