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ITC ແມ່ນຫຍັງ?

ພາລະກິດ

• ITC ຊ່ວຍຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍໃນປະເທດກ າລັງ

ພັດທະນາ ໃຫ້ເຫັນຄວາມສ າເລັດດ້ານການສ່ົງອອກ ໂດຍຮ່ວມກັບຄູ່

ຮ່ວມງານ ໃນການຊອກຫາທາງອອກດ້ານການພັດທະນາທາງການຄ້າ

ໃຫ້ແກ່ພາກເອກະຊົນ, ສະຖາບັນສະໜັບສະໜູນດ້ານການຄ້າ ແລະຜູ່

ວາງນະໂຍບາຍ.

ໜ່ວຍງານໜ່ຶງນອນໃນເຄືອຂ່າຍ ສປຊ
ຮັບຜິດຊອບການອອກແບບ ແລະໃຫ້
ຄ າແນະນ າທາງດ້ານນະໂຍບາຍ ແນໃສ່
ບັນລຸການພັດທະນາດ້ານເສດຖະກິດ-
ສັງຄົມ ໂດຍຜ່ານວຽກງານການຄ້າ
ແລະການລົງທຶນ.

ເປັນເວທີເພ່ືອເຈລະຈາບັນດາກົດລະບຽບ
ທາງການຄ້າແບບຫລາຍຝ່າຍ, ຕິດຕາມ
ການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ ແລະເບ່ິງບັນຫາຂ ້

ຂັດແຍ່ງທາງການຄ້າ

ITC ເຮັດວຽກກັບບັນດາສະຖາບັນ ແລະທຸລະ
ກິດ ທັງຢູ່ພາກພ້ືນ ແລະທ້ອງຖ່ີນ ເພ່ືອສ້າງ

ຂີດຄວາມສາມາດດ້ານການຄ້າ.



ນິຍາມຂອງມາດຕະຖານຄວາມຍືນຍົງແບບສະໝັກໃຈ

ອົງການສະຫະປະຊາຊາດເພ່ືອມາດຕະຖານຄວາມຍືນຍົງ (UNFSS, 2013, 

ໜ້າ. 3) ອະທິບາຍມາດຕະຖານຄວານຍືນຍົງແບບສະໝັກໃຈ (VSS) ເຊ່ິງ

ເປັນຄ າສັບໜ່ຶງທ່ີໃຊ້ແບບດຽວກັບມາດຕະຖານທ່ີພາກເອກະຊົນໃຊ້ ໄດ້ໃຫ້

ຄວາມໝາຍວ່າ “ເປັນການກ ານົດເງ ື່ ອນໄຂທ ື່ ຜ ື່ຜະລິດ, ຜ ື່ ຄ້າຂາຍ, 

ບ ລິສັດຜະລິດ, ຜ ື່ ຄ້າລາຍຍື່ ອຍຫລ ຜ ື່ ໃຫ້ບ ລິການ ອາດຈະຕ້ອງ

ໄດ້ປະຕິບັດຕາມຕົວວັດຄວາມຍ ນຍົງ ທ ື່ ມ ຄວາມຫລາກຫລາຍ

ຂອງມັນເອງ, ເຊິື່ ງລວມເຖ ງການເຄົາລົບສິດທິມະນຸດພ ້ ນຖານ, 

ຄວາມປອດໄພແລະສຸຂະພາບຂອງແຮງງານ, ຜົນກະທົບທາງ

ສະພາບແວດລ້ອມຈາການຜະລິດ, ການພົວພັນກັບຊຸມຊົນ,ການ

ວາງແຜນນ າໃຊ້ທ ື່ ດິນ ແລະອ ື່ ນໆ.”



ມາດຕະຖານຄວາມຍືນຍົງແບບສະໝັກໃຈ – ນິຍາມ ແລະ
ຕົວຢ່າງ
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ມາດຕະຖານ

ຄວາມຍືນຍົງ

ແບບສະໝັກໃຈ

ການປະຕິບັດ

ແມື່ ນດ້ວຍ

ຄວາມສະໝັກ

ໃຈ

ລະບຽບ-
ຫລັກການແບບ

ບັງຄັບ

ການປະຕິບັດ

ແບບບັງຄັບທ ື່

ຕ້ອງໄດ້ເຮັດ

SPS/TBT

ກົດລະບຽບອິນຊ /ການຢ້ັງຢ ນ
ແຫລື່ງກ າເນິດ

ມາດຕະຖານຂອງປະເທດແລະຂອງພາກ

ພ ້ ນອ ື່ ນໆ

• ລະບຽບການລວມມີບັນດາຫລັກການ ແລະຂ ້ ກ ານົດ ທ່ີຖືກພັດທະນາໂດຍ VSS ຫລືມີການອ້າງອີງໂດຍກົງໃສ່
ມາດຕະຖານແບບສະໝັກໃຈ.

• VSS ຕ້ອງການໃຫ້ປະຕິບັດສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍ ແລະລະບຽບທ້ອງຖ່ີນ ເຊ່ັນ: ກົດໝາຍແຮງງານ ຫລື ກົດໝາຍ

ສ່ິງແວດລ້ອມ.
• ຜູ່ຊ້ືຂ ໃຫ້ຜູ່ສະໜອງປະຕິບັດຕາມມາດຕະຖານແບບສະໝັກໃຈ.



>500 ມາດຕະຖານຄວາມຍືນຍົງ, ກົດເກນ ແລະ ກາ
ສ່ິງແວດລ້ອມ



ປະເພດຂອງມາດຕະຖານແບບສະໝັກໃຈ ແລະກາ

ສ່ິງແວດລ້ອມ

ກາສ່ິງແວດລ້ອມ

ປະເພດທີ I – ຄື ມາດຕະຖານຄວາມຍືນ
ຍົງແບບສະໝັກໃຈ (VSS)

ມາດຕະຖານອິນຊີ



ປະເທດທ່ີມີລະບຽບສ າລັບຜະລິດຕະພັນອິນຊີ

• ສະຫະພາບເອີຣົບ – ການຢ້ັງຢືນອິນຊີ EU 

• ຈີນ - ມາດຕະຖານແຫ່ງຊາດສ າລັບຜະລິດຕະພັນອິນຊີ

• ສະຫະລັດອາເມຣິກາ – ໜ່ວຍງານອິນຊີແຫ່ງຊາດ, ກະຊວງ
ກະສິກ າ (USDA)

• ຍ່ີປຸ່ນ – ມາດຕະຖານກະສິກ າ ປະເທດຍ່ີປຸ່ນ



ເຄ່ືອງມືເພ່ືອເບ່ິງດ້ານຄວາມຍືນຍົງ
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ທ່າອ່ຽງ #1 ຕະຫລາດໂລກ

9

“ຍ້າຍຈາກຕະຫລາດສະເພາະກຸ່ມ ຫາ ຕະຫລາດທ່ົວໄປອ່ືນໆ”

ສະພາບຕະຫລາດສິນຄ້າແບບຍ ນຍົງ: ສະຖິຕິ ແລະທື່າອື່ຽງເກ ດໃໝື່ 2015 (ITC, FiBL, 
IISD) ການພັດທະນາຂອງຜ ື່ ປະຕິບັດຕາມ VSS ທົື່ ວໂລກ, 2008-2015



ທ່າອ່ຽງ #1 ຕະຫລາດໂລກ



ທ່າອ່ຽງ #1 ຕະຫລາດໂລກ



ທ່າອ່ຽງ #2 ຍ່ີຫ ້ ຂອງໂລກ & ຜູ່ຂາຍຍ່ອຍ

12

❖ປົກປ້ອງຄຸນຄາຂອງຍ່ີຫ ້

❖ການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງໃນລະບົບຕ່ອງໂສ້ສະໜອງ/ຕ່ອງໂສ້ມູນຄ່າ

❖ການນ າໃຊ້ປະສິດຕິຜົນເພ່ືອຫລຸດຕ້ົນທຶນ

Source: IFC – The Business Case for Sustainability Source: McKinsey Global Survey Results – The Business of 
Sustainability (2011)



ທ່າອ່ຽງ #2 ຕົວຢ່າງ
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ອາຫານ& ເຄ ື່ ອງດ ື່ ມ: ຄວາມຍ ນຍົງ& ຄວາມປອດໄພດ້ານອາຫານ

ບ ລິສັດ Unilever: ແຜນງານກະສິກ າແບບຍ ນຍົງ (ລະບຽບກະສິກ າແບບຍ ນຍົງ)

❖ ສັດສ່ວນຕະຫລາດຂາຍເຄ່ືອງແຫ້ງ ຂອງ Unilever ໃນໂລກ (2014): 50.1%

❖ ຜູ່ບ ລິໂພກ 2 ຕ ້ ຄົນ ນ າໃຊ້ຜະລິດພັນທຸກມ້ື
❖ ຮອດປ 2020:

❖ ການສັນຫາແຫລ່ງທ່ີມາຈະແມ່ນ 100%ທ ື່ ມາຈາກວັດຖຸດິບທາງດ້ານກະສິກ າ

ແບບຍ ນຍົງ (10% ໃນປີ 2010; 30% ໃນປີ 2012; 50% ໃນປີ 2015; 100% ຮອດ
2020)

❖ 60% ຂອງວັດຖຸດິບດ້ານກະສິກ າ ໄດ້ຖືກນ າໃຊ້ຢ່າງຍືນຍົງ ທ້າຍປີ 2015

ບ ລິສັດMars:
❖ 2020: 100% ຂອງຜະລິດຕະພັນໂກໂກ້ ຈາກແຫລ່ງທ່ີມາທ່ີໄດ້ຮັບການຢ້ັງຢືນ (2015: 40%)
❖ 2015: 100% ຂອງຊາດ າ ຈາກແຫລ່ງທ່ີມາທ່ີໄດ້ຮັບການຢ້ັງຢືນ (2015: ບັນລຸໄດ້ແລ້ວ)
❖ 2020: 100% ຂອງຊ້ີນປາ ແລະອາຫານທະເລ ຈາກແຫລ່ງທ່ີມາແບບຍືນຍົງ (2015: 35%)
❖ 2020 ມີຄວາມມຸ້ງໝ້ັນເຊ່ັນດຽວກັນ ສ າລັບຜະລິດຕະພັນອ່ືນໆ: ນ ້ າຕານ, ນ ້ າມັນປ່າມ, ເຂ້ົາ,

ຕ້ົນຫອມ, ໝາກເລ່ັນ ຫລື ຖ່ົວດິນ

❖ ນ າໃຊ້ໜື່ວຍງານຢ້ັງຢ ນເອກະລາດ ເພ່ືອໃຫ້ເຫັນເປ້ົາໝາຍອັນດຽວກັນ: RA, UTZ, 
Fairtrade Int’l, RSPO
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ທ່າອ່ຽງ #2 ຕົວຢ່າງ

”ພວກເຮົາສາມາດວາງແນວທາງຕ ່ ການກ ານົດສິນຄ້າເພ່ີມ ລວມ
ເຖີງການຜະລິດສິນຄ້າ, ສະນ້ັນກ ່ ສາມາດກ ານົດການອອກແບບ
ຄວາມຍືນຍົງໄດ້ໂດຍກົງຕິດພັນກັບສິນຄ້າ”

ກະສິກ າທ່ີດີສາກົນ (GlobalG.A.P). GRASP ເພ່ືອປະເມີນການປະຕິບັດຕ ່ ທາງສັງຄົມ
ແລະແຮງງານ ຂອງຜູ່ຜະລິດສິນຄ້າປະເພດໝາກໄມ້ ແລະປະເພດຜັກ

4C, Rainforest alliance, ການຄ້າເປັນທ າ (Fairtrade), UTZ ແລະມາດຕະຖານອິນຊີ
ຂອງເອີຣົບ (EU Organic) ສ າລັບຜະລິດຕະພັນກາເຝ – 19.5 % ຂອງກາເຝທ່ີວາງ
ຂາຍຢູ່ ອາວດີ ຖືກຢ້ັງຢືນ ຫລືຢ້ັງຢືນເປັນສິນຄ້າກ່ຽວພັນກັບຄວາມຍືນຍົງ.
ASC ແລະ MSC ສ າລັບສິນຄ້າປະເພດປາ ແລະອາຫານທະເລ – 36% ຂອງການສະໜ
ອງຢູ່ ອາວດີ ຖືກຢ້ັງຢືນ

ການຄ້າເປັນທ າ ແລະ UTZ ສ າລັບຜະລິດຕະພັນໂກໂກ້ - 79% ຂອງໂກໂກ້ທ່ີຢູ່ໃນສິນຄ້າ
ທ່ີເປັນຍ່ີຫ ້ ຂອງ ອາວດີ ເອັງເປັນຜະລິດຕະພັນທ່ີຖືກຜະລິດໃນແບບຍືນຍົງ

ອາວດີ (Aldi) ເປັນຫຍ່ີຫ ້ ທ່ີເຫັນທ່ົວໄປ ຂອງສອງເຄືອຂ່າຍຮ້ານສັບປະ
ສິນລາຄາຖືກ ຢູ່ຊ້ັນນ າໜ້າຂອງໂລກ ມີຮ້ານສາຂາຫລາຍກ່ວາ 10,000 
ແຫ່ງ ໃນ18 ປະເທດ, ແລະຄາດຄະເນມູນຄ່າລວມຫລາຍກ່ວາ 50 ຕ້ື ເອີ

ໂຣ
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ອີງຕາມການສ າຫລວດຜູ່ບ ລິໂພກຂອງ Nielsen ປີ 2015: ກົດເກນຈ າເປັນດ້ານຄວາມຍືນຍົງ: ຄວາມເຂ້ົາໃຈໃໝ່ກ່ຽວກັບຄວາມຄາດຫວັງຂອງ
ຜູ່ບ ລິໂພກ

(ເປັນການສ າຫລວດອອນໄລນ໌ ທ່ີກວມເອົາ ຜ ື່ບ ລິໂພກ 30,000 ຄົນ ໃນ 60 ປະເທດ ເພ່ືອປະເມີນວ່າຄວາມຍືນຍົງມີຜົນກະທົບແນວໃດຕ ່ ການ
ຕັດສິນໃຈຊ້ືສິນຄ້າ)

“…ຕະຫລາດສ າລັບສ ນຄ້າຍ ນຍົງສ ບຕ ື່ ຂະຫຍາຍດຕົວ”

ຜູ່ຕອບຄ າຖານ 66% ໃນການສ າຫລວດຍ ນດ ຈະຊ ້ ຜະລິດຕະ
ພັນຍ ນຍົງ ແລະການບ ລິການທ ື່ ກື່ຽວພັນຫລາຍຂ ້ ນ, 
ເປັນຕົວເລກເພ່ີມຂ້ຶນຢ່າງຊັດເຈນຈາກການສ າຫລວດຂອງ
ຫລາຍປີຜ່ານມາ
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