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การ

ส่งออกผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ไม้ในบ้านเรานับว่ามีวิกฤต
และโอกาสในคราวเดียวกัน เพราะหากมองมาตรฐาน
ของ องค์การพิทักษ์ป่าไม้ (Forest Stewardship Council) หรือ FSC
เกี่ยวกับห่วงโซ่แห่งการคุ้มครอง Chain of Custody หรือ CoC ซึ่ง
เป็นความพยายามส่วนหนึ่งของการป้องกันการลักลอบตัดไม้ท�ำลาย
ป่าเพื่อท�ำอุตสาหกรรมซึ่งอาจมีผลต่อกลุ่มธุรกิจผลิตเฟอร์นิเจอร์ได้
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ทั้งเป็นอุปสรรคขัดขวางการส่งออกและพรมแดงที่ปูต้อนรับส�ำหรับ
ผู้ผลิตที่มีระบบบริหารที่แท้จริงและโปร่งใส ผู้ผลิตที่มีระบบบริหาร
คุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001 อยูแ่ ล้วจึงเป็นกลุม่ ทีม่ ศี กั ยภาพและ
สามารถเริ่มต้นได้ก่อนใคร

บทบาทของ FSC และมาตรฐาน FSC CoC

องค์การพิทักษ์ป่าไม้ (Forest Stewardship Council) หรือ
FSC เป็นองค์การที่ไม่หวังผลก�ำไรภายใต้ความร่วมมือของกลุ่มต่างๆ
จากทั่วโลก อาทิ กลุ่มอนุรักษ์ป่าไม้และสิ่งแวดล้อม ผู้ค้าไม้ ผู้ผลิต
สินค้าจากไม้ และองค์การผูใ้ ห้การรับรองไม้หรือผลิตภัณฑ์จากไม้ เพือ่
จัดท�ำระบบการให้การรับรองไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ให้มีหลักประกันว่า
ไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ที่ได้รับการ
ประทับเครื่องหมาย FSC เป็น
ไม้หรือผลิตภัณฑ์ที่ใช้ไม้จาก
ป่าธรรมชาติหรือป่าปลูกที่มีการ
จัดการป่าอย่างถูกต้องตามหลักการ
ที่เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ คือ มีการ
ปลูกไม้แบบยั่งยืน
การรับรองทางป่าไม้ (forest certification) เป็นวิธีการใหม่ของ
วงการป่าไม้ทวั่ โลก โดยการใช้การตลาดเป็นข้อก�ำหนดในการจูงใจให้
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รายละเอียดการด�ำเนินการตามหลักการจัดการป่าไม้แบบยัง่ ยืนเพือ่ จะ
ได้ใช้ในการปฏิบัติการต่อไป
หลังจากนั้นไม่นานมุมมองความต้องการที่จะจัดการป่าไม้
แบบยั่งยืน (sustainable forest management) ได้แพร่หลายไป
ทั่วโลก ท�ำให้องค์การเอกชนต่าง ๆ ที่มีข้อจ�ำกัดในการโน้มน้าวให้
รัฐบาลของประเทศบังคับการจัดการป่าไม้แบบยั่งยืนได้รวมตัวกัน
ชักชวนให้ผู้บริโภคเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ไม้และกระดาษที่มาจากป่าไม้
ที่มีการจัดการแบบยั่งยืน ซึ่งวิธีการนี้จะท�ำให้ผู้ผลิตเริ่มหันมาสนใจ
ต่อทรัพยากรมากขึ้น จึงได้เกิดมิติใหม่ในวงการป่าไม้ของโลก คือ การ
รับรองทางป่าไม้ (forest certification) ด้วยความสมัครใจเพื่อป้องกัน
รักษาทรัพยากรป่าไม้ทั่วโลก
เพื่อขจัดความสับสนในหมู่ผู้บริโภคและผู้ผลิต และหาข้อยุติ
เรือ่ ง FC จึงได้เกิดมีการรวมตัวกันระหว่างตัวแทนองค์การ สิง่ แวดล้อม
นักวิชาการป่าไม้ ผู้ค้าไม้ องค์การชุมชนท้องถิ่น สมาคมป่าชุมชน และ
สถาบันรับประกันผลผลิตป่าไม้ ร่วมกันจัดตั้งองค์การที่เรียกว่า Forest
Stewardship Council หรือ FSC ขึ้นมา เพื่อสนับสนุนการจัดการ
ป่าไม้ทคี่ ำ� นึงถึงสิง่ แวดล้อมทีเ่ หมาะสม รวมทัง้ ผลตอบแทนทีด่ ตี อ่ ภาค
เศรษฐกิจและสังคม (environment, economic and social) โดยเน้น
ถึงการจัดการป่าไม้ที่ดีและมีเป้าหมายที่จะประเมินและมีการแต่งตั้ง
ผูใ้ ห้การรับรอง (certifier) เพือ่ กระตุน้ ให้เกิดการพัฒนามาตรฐานระดับ
ชาติ (national standard) ส�ำหรับการจัดการป่าไม้ โดยการจัดการ
ให้การศึกษาและฝึกอบรม FSC ได้ประชุมกลุม่ พิทกั ษ์สงิ่ แวดล้อมและ
ผู้จัดการป่าไม้ที่เมืองวอชิงตันดีซี ในเดือนมีนาคม พ.ศ.2535 ซึ่งท�ำให้
เกิดการแต่งตั้งคณะกรรมการชั่วคราว (interim board) ขึ้นมาเพื่อ
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ปรับปรุงวิธีการจัดการป่าไม้ที่ได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายและมี
การรับรองที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว เพราะเป็นการชักจูงให้กระท�ำตาม
โดยมิใช่บังคับโดยกฎหมายหรือกฎระเบียบต่าง ๆ อย่างที่เคยปฏิบัติ
มาในอดีต และประการส�ำคัญ วิธีการนี้สามารถช่วยให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง
กับป่าไม้ (stakeholders) หันหน้าเข้าหากันแล้วเดินไปตามหลักการ
ของการพัฒนาแบบยั่งยืน
การรับรองป่าไม้ (FC) ได้มีการพัฒนาต่อจากการประชุม
United Nation Conference on Environment and Development:
UNCED ที่เมือง Rio de Janeiro ประเทศบราซิล เมื่อวันที่ 3-14
มิถุนายน พ.ศ.2535 ซึ่งมีข้อสรุปร่วมกันที่จะให้ความสนใจ 3 ประการ
หลัก คือ
1. ความหลากหลายทางชีวภาพ (biological diversity)
2. การเปลี่ยนแปลงของชั้นบรรยากาศ (climate change)
3. การต่อสูก้ บั การขยายตัวของทะเลทราย (combat desertification)
และได้มีการก�ำหนดหลักการป่าไม้ขึ้นมา (forest principles)
ส�ำหรับเป็นหลักในการน�ำไปปฏิบัติทั่วโลก และจากการประชุมการ
ป่าไม้ของทวีปยุโรปที่กรุงเฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด์ ในปี พ.ศ.2536
ได้ก�ำหนดหลักเกณฑ์การจัดการป่าไม้แบบยั่งยืนขึ้น โดยจะต้องมี
การด�ำเนินการอย่างมีมาตรฐาน และในการน�ำสินค้าออกจากป่า
ก็ต้องด�ำเนินการในลักษณะการจัดการป่าไม้แบบยั่งยืน รวมทั้งมี
แนวความคิดเรื่องการติดฉลากรับรองสินค้าจากไม้ (labeling) และ
ในปี พ.ศ.2543 ประเทศสมาชิกของ International Tropical Timber
Organization: ITTO ได้มีการตกลงกันว่าให้ประเทศสมาชิกเสนอ
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ด�ำเนินการปรึกษาหารือและพัฒนาหลักการและมาตรฐาน (principles
and criterias) เพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการรับรอง (certification)
ต่ อ มาได้ มี ก ารประชุ ม เพื่ อ ร่ ว มก่ อ ตั้ ง องค์ ก ารขึ้ น ที่ เ มื อ ง
โตรอนโต ประเทศแคนาดา เมือ่ เดือนตุลาคม พ.ศ.2536 ประกอบด้วย
ผู้เข้าประชุม 130 คน จาก 25 ประเทศ และได้มีการลงมติให้ FSC
เป็นองค์การที่มีสมาชิกและเลือกคณะกรรมการบริหารขึ้นมา โดยมี
ส�ำนักงานใหญ่อยูท่ เี่ มือง Oaxaca ประเทศเม็กซิโก โดยมีวตั ถุประสงค์
ในการก่อตั้งองค์การเพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีระบบการ
จัดการป่าไม้ เพื่อการค้าทั่วโลกให้เหมาะสมมีแนวทางครอบคลุม 3
ประการหลัก คือ
1. การจัดการป่าไม้ทคี่ ำ� นึงถึงสิง่ แวดล้อมทีเ่ หมาะสม มีการ
ใช้ทรัพยากรป่าไม้ทคี่ งไว้ซงึ่ ความหลากหลายทางชีวภาพของป่า และ
มีความสมดุลทางระบบนิเวศน์
2. การจัดการป่าไม้เพื่อสังคม เป็นการช่วยเหลือชุมชนใน
ท้องถิ่นให้ได้รับผลประโยชน์จากป่าไม้ในระยะยาวและการจัดการ
ป่าไม้ที่ให้ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจที่คุ้มค่า
ทั้งนี้ภารกิจขององค์การ FSC คือ
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1. เป็นผู้ก�ำหนดหลักการและมาตรฐานในการจัดการป่าไม้
เพื่อการค้า ส�ำหรับใช้กับป่าไม้ทั่วโลกที่มีการจัดการป่าไม้เพื่อการค้า
โดยผ่านผู้ให้การรับรอง ซึ่งมาตรฐานเหล่านี้จะสอดคล้องกับสภาพ
ของท้องถิ่นและสถานการณ์
2. แต่ ง ตั้ ง ผู ้ ใ ห้ ก ารรั บ รองเพื่ อ ท� ำ หน้ า ที่ ต รวจสอบและ
ออกใบรับรองให้กับผู้ประกอบการ ว่ามีคุณสมบัติตามหลักการ
และมาตรฐานตามที่ FSC ก�ำหนด และสามารถให้ใช้ตราสัญลักษณ์
ของ FSC กับผลิตภัณฑ์ได้
3. เป็นองค์การที่ให้ความช่วยเหลือในด้านความรู้ ความ
เข้าใจ และตระหนักถึงความส�ำคัญของการจัดการป่าไม้ โดยการ
ให้การศึกษาและฝึกอบรม สนับสนุนและให้การช่วยเหลือองค์การอืน่ ๆ
และผูส้ นใจในการจัดการป่าไม้ทดี่ ี เช่น ช่วยเหลือในการวางแผน และ
ก�ำหนดมาตรฐานการจัดการป่าไม้
4. ช่วยเหลือและสนับสนุนนโยบายทัง้ ในระดับท้องถิน่ และ
ระดับชาติ ที่มีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้
5. จัดตั้งหน่วยงานเพื่อการค้นคว้า ศึกษาวิจัย เกี่ยวกับการ
จัดการป่าไม้ที่ดี
6. จัดการหาเงินทุนที่จะต้องใช้ในองค์การเพื่อด�ำเนินงาน
ตามวัตถุประสงค์ ทัง้ ทีไ่ ด้รบั บริจาคจากบุคคลภายนอก หรือในรูปของ
สิทธิพิเศษต่าง ๆ ในการกระท�ำการใด ๆ โดยไม่ขัดกับกฎหมายและ
ข้อบังคับ
FSC มีวิธีปฏิบัติส�ำหรับผลิตภัณฑ์และการจัดการป่าไม้ใน
ลักษณะของความสมัครใจ ปัจจุบันมีพื้นที่ป่าได้รับการรับรองจาก
FSC รวมกันถึง 90 ล้านไร่และมีแนวโน้มขยายตัวอย่างรวดเร็ว
ในจ�ำนวนนี้มีประเทศคู่แข่งของไทยรวมอยู่ด้วย เช่น อินโดนีเซีย
มาเลเซีย และเวียดนาม นอกจากนี้กลุ่มประเทศป่าไม้เขตร้อนได้มีข้อ
ตกลงจากกลุ่มสมาชิกของ ITTO ว่าตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ.2543
เป็นต้นไป สินค้าที่เกี่ยวกับไม้จะท�ำการส่งออกจากประเทศเขตร้อน
เพื่อไปจ�ำหน่ายในต่างประเทศจะต้องเป็นสินค้าไม้ที่มาจากพื้นที่
ป่าไม้ที่ได้รับการรับรองด้านการจัดการป่าไม้เท่านั้น
มาตรฐาน FSC ส�ำหรับการรับรอง CoC (FSC Standard for
Chain of Custody Certification) ก�ำหนดขึ้นเพื่อเป็นหลักประกันให้แก่
ผู้ซื้อว่าผลิตภัณฑ์นั้นถูกผลิตจากไม้ป่าที่ได้รับการควบคุมเป็นอย่างดี
และเนื่ อ งจากผลิ ต ภั ณ ฑ์ จ ากไม้ นั้ น มี โ อกาสผสมปนเปกั น ได้ ง ่ า ย
อีกทั้งยังอาจมีการใช้ซ�้ำหรือน�ำกลับมาใช้ใหม่ได้ มาตรฐาน FSC จึง
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ในกรณีที่ผู้ผลิตหรือผู้ส่งมอบมีการน�ำไม้อื่นเข้ามาร่วมใช้ใน
กระบวนการผลิตสามารถขอการรับรองมาตรฐาน FSC-STD-40-004
และ FSC-STD-40-005 ได้ แต่การคัดแยกไม่ให้มีไม้อื่นผสมอยู่กับ
ผลิตภัณฑ์ทเี่ ป็น FSC (ตามมาตรฐาน FSC-STD-40-004) จ�ำเป็นต้อง
มีการด�ำเนินการทีร่ ดั กุมเป็นอย่างมาก มิฉะนัน้ แล้วผลิตภัณฑ์ทงั้ หมด
จะกลายเป็นผลิตภัณฑ์จากไม้ควบคุม FSC หรือไม่สามารถอ้างความ
เป็นไม้ FSC ได้ เนือ่ งจากไม่สามารถพิสจู น์แหล่งทีม่ าของไม้ได้ทงั้ หมด
ไม้ควบคุม FSC คือ ไม้หรือเยื่อที่ได้รับการตรวจประเมินจาก
ผู้ให้การรับรองถึงแหล่งที่มาของไม้ตามกฎหมาย โดยที่ต้องเป็นไม้

ที่มาจาก “5 ไม่” คือ
1. ไม่เป็นการตัดหรือเก็บเกี่ยวโดยผิดกฎหมาย
2. ไม่เป็นไม้จากป่าปลูกที่มีการละเมิดสิทธิ
3. ไม่เป็นไม้ที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์
4. ไม่เป็นไม้จากป่าทีถ่ กู แผ้วถางเพือ่ ท�ำไร่หรือการอืน่ ทีไ่ ม่ใช่
การปลูกป่า
5. ไม่เป็นไม้จากป่าที่มีการตัดต่อพันธุกรรม
ทั้งนี้มาตรฐานที่ใช้เพื่อการรับรองป่าไม้เพื่อควบคุมไม้กลุ่ม
“5 ไม่” ดังกล่าวจะเป็นรหัส FSC-STD-30-010 นอกเหนือจากนี้ FSC
ยังได้จัดท�ำเอกสารคู่มือในการจัดการป่าไม้เพื่อให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานนี้ ได้แก่ Controlled Wood Guide for FSC Chain of Custody Certified, Companies Information Matrix และ District of Origin

พื้นฐานการสอบกลับได้ และ CoC

การสอบกลับได้เป็นข้อก�ำหนดหนึ่งของมาตรฐาน ISO 9001
ซึ่งต้องอาศัยการชี้บ่ง (บ่งชี้หรือระบุ แปลจาก Identification) โดย
พื้นฐานของการชี้บ่งเป็นการแยกแยะและท�ำให้เป็นที่เข้าใจว่าอะไร
เป็ น อะไร โดยเฉพาะวั ส ดุ ที่ มี รู ป ร่ า ง สี สั น เหมื อ นกั น และมี ค วาม
แตกต่างอยู่ภายในหรือองค์การมีความต้องการให้เกิดความแตกต่าง
และเมื่อภายหลังจากการแยกแยะออกเป็นกลุ่ม ประเภท หรือพวก
ได้ การสอบกลับถึงที่มาหรือประวัติของกลุ่มดังกล่าวจะสามารถท�ำ
ได้โดยง่าย ดังนั้น ในวงการอุตสาหกรรมจึงมีความจ�ำเป็นที่ต้องมีการ
ชี้บ่งและสอบกลับได้ เนื่องจากการผลิตเป็นการท�ำซ�้ำ ๆ กัน ในขณะที่
ผลผลิตทีอ่ อกมาจากการท�ำงานทีซ่ ำ�้ กันนัน้ จ�ำเป็นต้องแยกแยะให้ออก
เนื่องจากมีโอกาสจะถูกขายไปต่างที่กัน ตัวอย่างง่าย ๆ ในการผลิต
รถยนต์จะมีแบบ รุน่ และสีทเี่ หมือนกันทีถ่ กู ผลิตในวันเดียวกันจ�ำนวน
มากกว่า 1 คัน และรถยนต์ที่ดูเหมือนกันหมดเหล่านี้จะถูกขายให้
เจ้าของคนละคนกัน ซึ่งหากมีรถยนต์คันหนึ่งคันใดที่เจ้าของต้องการ
ทราบประวัตกิ ารผลิต การสอบกลับจะท�ำได้ยากมากหากรถยนต์แต่ละ
คันไม่ได้รับการชี้บ่งมาตั้งแต่เริ่มการผลิตในขั้นตอนแรก ๆ เป็นต้น
การสร้างห่วงโซ่แห่งการคุ้มครอง หรือ Chain of Custody ถือ
การสอบกลับได้เป็นกุญแจส�ำคัญและเงื่อนไขของการสอบกลับได้
จ�ำเป็นต้องมีมากกว่าตราประทับหรือสติกเกอร์เครื่องหมาย FSC
เนื่องจากหากเรามองซุงหนึ่งต้นจากป่าไม้ที่ได้รับรอง FC ทุกอณูของ
ไม้จากซุงท่อนนั้นสามารถสร้างเป็นผลิตภัณฑ์ FSC ได้ แต่หากมีการ
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มีก�ำหนดไว้เฉพาะทาง อาทิ
● FSC-STD-40-004 เป็นมาตรฐานส�ำหรับผูผ
้ ลิตและส่งมอบ
ผลิตภัณฑ์รับรอง FSC
● FSC-STD-40-005 เป็นมาตรฐานส�ำหรับตรวจประเมิน
องค์การของไม้ควบคุม FSC
● FSC-STD-40-007 เป็นมาตรฐานส�ำหรับการใช้วต
ั ถุดบิ ซ�ำ้
ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ FSC และโครงการที่รับรอง FSC เป็นต้น
ดังนั้น สิ่งส�ำคัญในระบบการผลิตจึงเป็นเรื่องของการคัดแยก
ชี้บ่ง และสอบกลับได้ตลอดกระบวนการตั้งแต่การจัดซื้อวัตถุดิบ
รับเข้า ผลิต ประกอบ บรรจุ จนถึงส่งมอบ จึงเป็นเรือ่ งไม่ยากเกินไปนัก
ส�ำหรับผู้ผลิตและผู้ส่งมอบที่ได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพ
ตามมาตรฐาน ISO 9001 จะสามารถประยุกต์ใช้มาตรฐาน FSC
เนื่องจากมีระบบการคัดแยก ชี้บ่งและสอบกลับเป็นพื้นฐานอยู่แล้ว
ทั้งนี้วัตถุดิบที่น�ำมาใช้จึงต้องมาจากป่าไม้ที่ได้รับการรับรอง FSC
หรือมาจากแหล่งทีไ่ ด้รบั การควบคุมมาตรฐานไม้ควบคุม FSC (FSCSTD-40-005)
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ปนเปือ้ นจากไม้ทไี่ ม่สามารถพิสจู น์ทมี่ าได้เพียงเล็กน้อยก็จะกลายเป็น
ไม้ควบคุมไปในทันที และหากมีการจัดการที่ไม่ดีพอจะแยกแยะให้
ทราบถึงปริมาณทีป่ นเปือ้ นมาหรือส่วนทีป่ นเปือ้ นมาจะไม่สามารถอ้าง
ความเป็นไม้ FSC ได้เลย ดังนั้น การสอบกลับได้และการชี้บ่งจึงถือ
เป็นจุดแข็งขององค์การที่ได้รับการรับรอง ISO 9001 แล้วในการต่อย
อดไปสู่การรับรอง FSC
องค์การที่ใช้ไม้เป็นวัตถุดิบอาจเป็นอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์
อุตสาหกรรมการอัดไม้แล้วปิดผิวที่เรียกว่า ไม้อัด ไม้พาติเคิลบอร์ด
หรือไม้ MDF ปาร์เก้ ของใช้ในครัวเรือนท�ำด้วยไม้ เครื่องประดับไม้
เครื่ อ งเทศ เครื่ อ งหอม ตลอดจนผลิ ต ภั ณ ฑ์ จ ากขี้ เ ลื้ อ ย การที่
อุตสาหกรรมเหล่านีจ้ ะใช้ไม้ FSC ทัง้ หมดโดยไม่มไี ม้อนื่ ปนเลย จะเห็น
ว่ายากมากโดยเฉพาะในระยะเริ่มต้น นอกเหนือจากนี้การปนกันของ
วัตถุดิบมีได้ทั้งวัตถุดิบที่เป็นไม้และเป็นอาจเป็นเศษไม้ซึ่งเป็น ByProduct ได้เช่นกัน
ถึงแม้วา่ มาตรฐาน FSC จะยอมให้มกี ารแสดงถึงการปนเปือ้ น
ของวัตถุดบิ หรือวัสดุประกอบโดยระบุเป็นอัตราส่วนของการปน (percentage claim) หรือใช้การประเมินจากปริมาณการขาย (credit
claim) อย่างไรก็ตาม การชีบ้ ง่ แยกแยะวัตถุดบิ และวัสดุทใี่ ช้ยงั คงต้อง
มีการจัดการที่ชัดเจนอยู่ดี

Vol.18 No.169 November 2011

หากพิจารณาจากภาพจะเห็นได้วา่ การแยกแยะแบบเด็ดขาด
ท�ำได้กต็ อ่ เมือ่ กระบวนการสัง่ ซือ้ วัตถุดบิ จัดเก็บวัตถุดบิ ผลิต ประกอบ
บรรจุผลิตภัณฑ์ตลอดจนการจัดส่งต้องแยกกันให้ชัดเจนระหว่างไม้
และวัสดุจาก FC กับวัสดุและไม้ควบคุม (ทั้งนี้หากเป็นไม้ FC กับไม้
อื่น ๆ การรับรองจะจัดเป็นไม้ควบคุมทั้งสิ้น) การแยกแยะกันแบบ
เบ็ดเสร็จเด็ดขาดท�ำได้ยากมาก โดยเฉพาะส่วนทีเ่ ป็นเศษหรือมีการน�ำ
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เศษกลับมาใช้ รวมทั้งไม่ง่ายส�ำหรับโรงงานที่ไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อ
รองรับการจัดการแบบนี้มาก่อนเป็นอันดับแรก ณ ปัจจุบันกลุ่ม
อุตสาหกรรมขนาดเล็กหรืออุตสาหกรรมในครัวเรือนอาจจะเป็นกลุม่ ที่
มีศักยภาพด�ำเนินการในลักษณะนี้โดยเริ่มต้นผลิตงาน FSC จาก
วัตถุดิบที่มาจากไม้ FC ทั้งหมด
ทางเลือกในลักษณะของรูปที่ 2 และ 3 จึงเป็นแนวทางทีถ่ กู น�ำ
มาใช้กนั ค่อนข้างกว้างขวางและเมือ่ พยายามเพิม่ ปริมาณไม้ FC เข้าไป
ในกระบวนการผลิตก็จะท�ำให้การแยกแยะลดความยุง่ ยากลงไปพร้อม
กับอัตราส่วนการปนเปื้อนก็จะน้อยลงไปด้วย
พิจารณาต่อไปในทางปฏิบัติของการแยกแยะจากรูปที่ 2 มี
ข้อดีตรงทีก่ ารชีบ้ ง่ แยกแยะจ�ำเป็นต้องมีความชัดเจนมากนัก เนือ่ งจาก
แนวทางปฏิบตั ิอยู่ที่การพิสูจน์อัตราส่วนให้ดี เช่น หากมีวตั ถุดบิ ทีเ่ ป็น
FC ต่อไม้ควบคุมอยู่ที่ 60:40 ตั้งแต่ตอนรับซื้อ สุดท้ายเมื่อผ่าน
กระบวนการผลิตออกมาผลิตภัณฑ์จะมีสดั ส่วนการปนอยูท่ ี่ 60:40 โดย
ปริมาตรหรือน�้ำหนัก และแน่นอนว่าเศษเหลือจากกระบวนการผลิต

Trend
ชี้บ่งและแยกแยะที่อธิบายข้างต้นเป็นหลักการในการจัดการระหว่าง
ไม้ FCS จากป่าไม้ที่ได้รับการรับรอง (Forest certification: FC) กับ
ไม้ควบคุมที่ระบุที่มาได้ว่าไม่มีลักษณะ “5 ไม่” หรือมาจากองค์การที่
ได้รับรอง FSC-STD-40-005 แล้ว

การชี้บ่งเริ่มต้นจากการตัดไม้ที่ต้องสามารถยืนยันซุงทุกท่อน
ว่ามาจากป่าไม้ที่ได้การรับรอง การยืนยันสามารถใช้การก�ำหนดเป็น
ปริมาตรหรือใช้การตีตราซุงที่ตัดได้

ไม้ท่อนจากการแปรรูปซุงชี้บ่งได้จากการติดป้าย ประทับตรา
ทาสีหัวไม้หรือแยกกองเก็บ

การจัดแบ่งพื้นที่ แยกกองเก็บ และแบ่งแยกขั้นตอนการ
ประกอบเป็นพื้นฐานของการจัดการในกระบวนการประกอบ ควรให้
ความส�ำคัญกับวัสดุทใี่ ช้ประกอบ เช่น สลักยึด พุก ลิม่ ทีท่ ำ� จากไม้ดว้ ย
เนือ่ งจากวัสดุประกอบดังกล่าวอาจไม่สามารถสอบกลับทีม่ าของไม้ได้
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ทั้งหมดจะมีอัตราส่วนการปนอยู่ที่ 60:40 เช่นกัน ทั้งนี้หากน�ำเศษไป
ใช้ในกระบวนการต่อไปอัตราส่วนการปนต้องถูกค�ำนวณใหม่เพื่อ
พิสูจน์กันต่อไปว่าผลิตภัณฑ์จาก By-Product นั้นจะสามารถระบุ
Percentage หรือ Credit เท่าไร การด�ำเนินการแยกแยะในแบบที่ 2 นี้
เหมาะสมกับกลุ่มอุตสาหกรรมที่ใช้ไม้สับ เศษไม้มากกว่ากลุ่มแปรรูป
ท่อนไม้หรือว่ากันง่าย ๆ คือ เหมาะกับงานผลิตไม้อัดมากกว่ากลุ่ม
เฟอร์นิเจอร์
การแยกแยะในแบบที่ 3 จ�ำเป็นต้องใช้การชี้บ่งกันเต็มที่เรียก
กันว่าจากซุงที่เป็น FC หนึ่งต้นเมื่อมีการเลื่อยตัดแบ่งออกเป็นท่อน
ท่อนไม้จากซุงต้นนัน้ จะเป็นท่อนไม้ทใี่ ช้กบั ผลิตภัณฑ์ FSC ได้ทงั้ หมด
การป้องกันไม่ให้ปนกับไม้อื่นจะเริ่มต้นกันตั้งแต่ตรงจุดนี้ (นึกภาพต่อ
ไปอีกนิดว่าหากสามารถแยกเศษและขีเ้ ลือ่ ยออกไปได้จากไม้อนื่ เศษ
และขีเ้ ลือ่ ยก็สามารถน�ำไปผลิตผลิตภัณฑ์ FSC ได้) การแยกแยะกลุม่
ไม้ส�ำหรับผลิตภัณฑ์ FSC อาจใช้การแยกวางกองแล้วติดป้ายแสดง
หรืออาจใช้การทาสีหวั ไม้หรือประทับตราได้โดยไม่ยาก การด�ำเนินการ
ในท�ำนองนีจ้ ะเป็นในทุกขัน้ ตอนของการแปรรูปไม่วา่ จะเป็นตัด แต่ง ไส
กลึ ง จนถึ ง ขั ด ผิ ว และท� ำ สี ดั ง นั้ น ก่ อ นการประกอบจะสามารถ
แยกกลุม่ ได้ชดั ว่าส่วนประกอบหรือวัสดุชนิ้ ไหนเป็นวัสดุจากไม้ควบคุม
ดังนั้น การแสดงอัตราส่วนการปนเมื่อเป็นผลิตภัณฑ์แล้วจะสามารถ
ท�ำได้ทั้งในระบบ Percentage และ Credit
ขอย�้ำกันอีกครั้งหนึ่งว่าหากมีวัสดุหรือไม้อื่นปนการจัดการจะ
เป็นมาตรฐานไม้ควบคุม FCS (FSC-STD-40-005) เท่านัน้ ดังนัน้ การ
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การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าส�ำหรับวัตถุดิบที่เป็น FSC ส�ำหรับ
ผู้ผลิตและผู้ส่งมอบผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ในบ้านเรา อาจจะต้องมอง
ไปที่การน�ำเข้าไม้หรือชิ้นส่วนประกอบที่เป็น FSC ก่อน ส่วนกลุ่ม
อุตสาหกรรมไม้อัด ไม้ลามิเนต หากต้องการใช้วัตถุดิบในประเทศเป็น
หลัก อาจต้องส่งเสริมการปลูกป่าไปพร้อมกับใช้การรับรองเป็นไม้
ควบคุม FSC แล้วค่อยเพิ่มระดับการใช้ไม้ FSC ไปในอนาคต
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เท่ า กั บ ไม้ ท ่ อ นที่ ผ ่ า นการแปรรู ป มาจากกระบวนการก่ อ นหน้ า นี้
นอกจากนี้ อ งค์ ก ารอาจจ้ า งผลิ ต ส่ ว นประกอบมาจากผู ้ รั บ เหมา
ภายนอก การสอบกลับแหล่งที่มาของไม้จากผู้รับเหมาต้องท�ำได้
เช่นกัน
ดังนัน้ ในเบือ้ งต้นของการจัดการเพือ่ ให้เป็นไปตามมาตรฐาน
FSC การชี้บ่งและสอบกลับได้ของแหล่งที่มาของไม้เป็นเรื่องส�ำคัญ
อุปสรรคของผูผ้ ลิตและผูส้ ง่ มอบในประเทศไทยในอันดับต้น ๆ คือ การ
รั บ รองป่ า ไม้ นั้ น ยั ง ท� ำ ได้ ไ ม่ ม ากนั ก ทั้ ง ๆ ที่ เ รามี ก ารปลู ก ป่ า เพื่ อ
อุตสาหกรรมมานานพอสมควรแล้ว นอกจากนี้การท�ำอุตสาหกรรม
ป่าไม้ที่เน้นป้อนวัตถุดิบสู่ภาคการผลิตเฟอร์นิเจอร์ก็มีจ�ำนวนจ�ำกัด
ดั ง จะสั ง เกตเห็ น ได้ ว ่ า ไม้ ย างพาราที่ น� ำ มาใช้ ใ นอุ ต สาหกรรม
เฟอร์นเิ จอร์สว่ นใหญ่มาจากสวนยางทีป่ ลูกเพือ่ กรีดยางเป็นหลัก ส่วน
ไม้พันธ์อื่นได้แก่ ไม้สัก ไม้มะค่า ไม้เต็ง หรือไม้รังที่มาจากป่าปลูกนั้น
มีจำ� นวนทีจ่ ำ� กัดมาก ๆ และหากคัดเฉพาะป่าปลูกทีไ่ ด้รบั การรับรองก็
จะเหลือจ�ำนวนเพียงน้อยนิด
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สุดท้ายนี้ขอใช้ค�ำคมว่า “ทุกสิ่งที่เป็นความส�ำเร็จต้องมีจุด
เริ่มต้นเสมอ” และยิ่งเป็นความยากล�ำบากมากเท่าไรความส�ำเร็จยิ่ง
น่าชื่นชมมากขึ้นเท่านั้น ดังนั้น การรังสรรค์ผลงานที่มีทั้งศิลปะและ
ความรับผิดชอบต่อคนและโลกจึงเป็นสิ่งที่ลูกค้าเฟอร์นิเจอร์และงาน
ไม้ในอนาคตให้ความส�ำคัญ ราคาของผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มสูงขึ้นไม่ได้อยู่
ทีป่ า้ ยเครือ่ งหมาย FSC แต่มาจากความไว้เนือ้ เชือ่ ใจว่าผูผ้ ลิตให้ความ
ส�ำคัญในทุกกระบวนการ เพื่อให้ทรัพยากรป่าไม้ถูกใช้อย่างรู้คุณค่า
และให้ค�ำมั่นว่าจะมีป่าไม้อยู่ในโลกสีเขียวใบนี้ต่อไปชั่วลูกชั่วหลาน
เอกสารอ้างอิง
1. www.108wood.com
2. www.fsc.org
3. www.fsccanada.org

