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ເປັນຫຍັງພວກເຮົ າຈ ໍ່ ງກ າລັງມາເວົ ັ້ າ
ເລ ໍ່ ອງ VSS?
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ກ ໍ່ ຍັ້ ອນຄວາມຕັ້ ອງການທີໍ່ ກ າລັງຂະຫຍາຍຕົວໃນໂລກຕ ໍ່
ກັບຜະລິ ດຕະພັນແບບຍ ນຍົງ

• ໃນເວລາຕັດສິ ນໃຈຈະຊ ັ້ ສິ ນຄັ້ າໃດໜ ໍ່ ງ, ຜ ໍ່ ບ ລິ ໂພກ 76% ຈະຄ ານ ງເຖີ ງທີໍ່ ຕັັ້ ງ
ຫລ ຈຸດຢ ນຂອງບ ລິ ສັດ ວໍ່ າໃຫັ້ ຄວາມສ າຄັນຕ ໍ່ ກັບຄວາມຍ ນຍົງເທົໍ່ າໃດ. 

• ຜ ໍ່ ບ ລິ ໂພກ 88% ເວົ ັ້ າວໍ່ າພວກເຂົ າເຈົ ັ້ າຈະຍັງສ ບຕ ໍ່ ໃຫັ້ ຄວາມສ ໍ່ ສັດກັບບັນດາ
ບ ລິ ສັດທີໍ່ ມີ ຊ ໍ່ ສຽງທີໍ່ ດີ ເຊິໍ່ ງໃຫັ້ ຄວາມສ າຄັນດັ້ ານຄວາມຍ ນຍົງ.

• ດັ້ ວຍລາຄາ ແລະຄຸນນະພາບທີໍ່ ບ ໍ່ ແຕກຕໍ່ າງກັນ, ຜ ໍ່ ບ ລິ ໂພກ 90% ໃນໂລກ
ຈະຫັນມາເບິໍ່ ງຫລ ຊ ັ້ ສິ ນຄັ້ າທີໍ່ ມີ ກາໝາຍ ເຊິໍ່ ງພົວພັນກັບການໃຫັ້ ສິໍ່ ງດີ ໆຄ ນ
ສັງຄົມ. 

(2015 Cone Communications/Ebiquity Global CSR Study)
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ຄວາມຍ ນຍົງ ໄດັ້ ກາຍເປັນຄຸນລັກສະນະທາງສິ ນຄັ້ າອັນສ າຄັນ ເຊິໍ່ ງຜ ໍ່ ລິ
ໂພກຊອກຫາ ໃນເວລາເລ ອກຊ ັ້ ສິ ນຄັ້ າ



ໃນສິໍ່ ງຫຸັ້ ມຫ ໍ່ ຜະລິ ດຕະພັນ, ຜ ໍ່ ບ ລິ ໂພກຈະຊອກເບິໍ່ ງຫຍັງ
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ການຕິດກາໃສໍ່ ສິ ນຄັ້ າໝາຍວໍ່ າສິ ນຄັ້ ານັັ້ ນໆໄດັ້ ຖ ກ
ຢັັ້ ງຢ ນ ແລະໄດັ້ ປະຕິບັດຕາມບັນດາຕົວວັດດັ້ ານ
ຄວາມຍ ນຍົງເປັນທີໍ່ ຮຽບຮັ້ ອຍແລັ້ ວ

ບາງຕົວຢໍ່ າງຂອງຕົວວັດດັ້ ານຄວາມຍ ນຍົງ
ປະກອບມີ :
• ການຫລຸດຜໍ່ ອນການນ າໃຊັ້ ຢາຂັ້ າແມງໄມັ້
• ຄ ໍ່ ມ ຄວາມປອດໄພດັ້ ານສຸຂະພາບ
• ຄໍ່ າແຮງງານເປັນທ າ

ກາ (label) ການຢັັ້ ງຢ ນ
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ຕົວຢໍ່ າງຂອງສິ ນຄັ້ າທີໍ່ ມີ ກາ VSS ຕິດຢ ໍ່
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ປະເພດຕໍ່ າງໆຂອງ VSS 

ການຄັ້ າເປັນທ າ
ສາກົນ

ສະພາ
ບ ລິ ຫານປໍ່ າໄມັ້

ສາກົນ

ກາຢັັ້ ງຢ ນ
ອິ ນຊີ

Rainforest 
Alliance 

ກະສິ ກ າທີໍ່ ດີ (GAP)
ສາກົນ



VSS ສາມາດຊໍ່ ວຍບັນລຸເປົ ັ້ າໝາຍພັດທະນາເພ ໍ່ ອຄວາມ
ຍ ນຍົງ (SDGs)

• ລາຄາພຣີ ມຽມ (ຫລ ລາຄາ
ພິເສດ) ຂອງສິ ນຄັ້ າ
ສາມາດນ າໄປສ ໍ່ ການສັ້ າງ
ກ າໄລທີໍ່ ເພີໍ່ ມຂ ັ້ ນ ແລະ
ປັບປຸງຊີ ວິ ດການເປັນຢ ໍ່
ຂອງຊາວກະສິ ກອນໃຫັ້ ດີ
ຂ ັ້ ນໄດັ້

• ຜ ໍ່ ຜະລິ ດສາມາດປັບປຸງຮ ບ
ແບບການຜະລິ ດ, 
ສະມັດຕະພາບ, ແລະຄຸນ
ນະພາບຂອງພ ດພັນຕົນໄດັ້

• ຮ ບແບບການຜະລິ ດທີໍ່
ແນໃສໍ່ ຄວາມຍ ນຍົງໃຫັ້
ຫລາຍຂ ັ້ ນນັັ້ ນ ຈະມີ ຜົນດີ ຕ ໍ່
ການປົກປັກຮັກສາສະພາບ
ແວດລັ້ ອມແລະຊີ ວະນາໆ
ພັນໄດັ້ 7



VSS ມີ ອິ ດທິ ພົນຕ ໍ່ ປະເທດກ າລັງ
ພັດທະນາໃນການເຂົ ັ້ າເຖີ ງຕະຫລາດ

ໄດັ້ ຄ ແນວໃດ? 
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ໂອກາດ: ຕະຫລາດສ າລັບສິ ນຄັ້ າ VSS ກ າລັງເຕີບໂຕ
• ສິ ນຄັ້ າ VSS ມີ ຢ ໍ່ ໃນໂລກ

▪ ມີ ການຢັັ້ ງຢ ນສິ ນຄັ້ າ VSS 450+ ໃນ 199 ປະເທດ ແລະ 25
ຂະແຫນງອຸດສາຫະກ າ

▪ ກາສິ ນຄັ້ າເກ ອບທັງໝົດໃນໂລກ ກໍ່ ຽວກັບພັນກັບ VSS

• ຄວາມເຂົ ັ້ າໃຈກໍ່ ຽວກັບ VSS ກ າລັງເພີໍ່ ມສ ໍ່ ງຂ ັ້ ນ
▪ ການຢັັ້ ງຢ ນໝາກກັ້ ວຍໄດັ້ ຂະຫຍາຍຕົວຂ ັ້ ນ 185%, ຜະລິ ດຕະ
ພັນໂກໂກັ້ (cocoa) 199%, ແລະ ຊາ 116% ໃນລະຫວໍ່ າງປີ 2011-
2015

• VSS ກ າລັງໄດັ້ ຮັບແຮງຊຸກດັນໃຫັ້ ມີ ບົດບາດໃນບັນດາ
ຕະຫລາດທົໍ່ ວໄປ
▪ ການສົໍ່ ງອອກສິ ນຄັ້ າທີໍ່ ຖ ກຢັັ້ ງຢ ນແບບ VSS ມີ ມ ນຄໍ່ າເຖີ ງ 36 
ຕ ັ້ ໂດລາ

▪ ຜະລິ ດຕະພັນກາເຝທີໍ່ ຖ ກຢັັ້ ງຢ ນ ໄດັ້ ກວມເອົ າ 40% ຂອງ
ກາເຝທີໍ່ ຜະລິ ດໃນໂລກ. ສ າລັບຜະລິ ດຕະພັນໂກໂກັ້ ແມໍ່ ນ 22%, 
ຊາ 12% 9

ຜະລິ ດຕະພັນອິ ນຊີ
ແມໍ່ ນຕົວແທນ

ມາດຕະຖານຄວາມ
ຍ ນຍົງລາຍໃຫຍໍ່ ສຸດ

ໃນໂລກ.

ໃນປີ 2015 ຫລາຍກໍ່
ວາ 1.1% ຂອງ
ຜະລິ ດຕະພັນ

ກະສິ ກ າໃນໂລກຖ ກ
ຢັັ້ ງຢ ນເປັນອິ ນຊີ



ສິໍ່ ງທັ້ າທາຍ: 
VSS ອາດບ ໍ່ ໄດັ້ ໃຫັ້ ຜົນປະໂຫຍດຕ ໍ່ ຜ ໍ່ ທີໍ່ ຕັ້ ອງການຫລາຍທີໍ່ ສຸດ

• ເຖີ ງແມໍ່ ນວໍ່ າ VSS ຈະອິ ງໃສໍ່ “ຄວາມ
ສະມັກໃຈ” ກ ໍ່ ຕາມ, ພວກມັນກ າລັງ
ກາຍເປັນເງ ໍ່ ອນໄຂໜ ໍ່ ງ ທີໍ່ ຈະຊໍ່ ວຍ
ເຂົ ັ້ າຫາລະບົບຕໍ່ ອງໂສັ້ ຂອງຕະຫລາດ
ໂລກ

• ຜ ໍ່ ທີໍ່ ປະຕິບັດຕາມເງ ໍ່ ອນໄຂຂອງ VSS
ສໍ່ ວນຫລາຍຈະເປັນຜ ໍ່ ຜະລິ ດຢ ໍ່
ປະເທດທີໍ່ ພັດທະນາແລັ້ ວ ຫລ ຖັ້ າຢ ໍ່
ປະເທດກ າລັງພັດທະນາ ກ ໍ່ ຈະເປັນຜ ໍ່
ຜະລິ ດລາຍໃຫຍໍ່ ໆ

• ໂດຍລວມແລັ້ ວ ຜ ໍ່ ຜະລິ ດລາຍນັ້ ອຍ
ຈະມີ ຄວາມຫຍຸັ້ ງຍາກເພ ໍ່ ອຊອກການ
ຢັັ້ ງຢ ນ VSS ເນ ໍ່ ອງຈາກບັນຫາດັ້ ານ
ການເງິ ນ ແລະວິ ຊາການ
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ປະເທດກ າລັງພັດທະນາຈະແກັ້ ໄຂບັນຫາ
ນີ ັ້ ໄດັ້ ແນວໃດ? 
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ຈັດເວທີ ປ ກສາຫາລ ລະດັບປະເທດກໍ່ ຽວກັບ VSS ກັບຫຼາຍ
ພາກສໍ່ ວນ
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ແນໃສໍ່ ໃຫັ້ ພາກສໍ່ ວນຕໍ່ າງໆໄດັ້ ແລກປໍ່ ຽນ
ແນວຄວາມຄິ ດ, ຄວາມຮ ັ້ ແລະບັນຫາ ນ າ
ກັນກໍ່ ຽວກັບຜົນກະທົບຂອງ VSS

ເວ
ທີ

ຜ ໍ່ ຜະລິ ດ

ຜ ໍ່ ຕັດສິ ນ
ດັ້ ານ

ນະໂຍບາຍ

ພາກເອກະ
ຊົນ

ນັກຄົັ້ ນຄັ້
ວາ

ໜໍ່ ວຍງານ
ມາດຕະຖາ

ນ
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ປະເທດອິ ນເດຍ

ໜໍ່ ວຍງານສະໜັບສະໜ ນ: 
ສະພາດັ້ ານຄຸນນະພາບແຫໍ່ ງ ປະເທດອິ ນເດຍ (QCI)

ຈຸດສຸມ: 
• ອ ານວຍຄວາມສະດວກການປ ກສາຫາລ 
ລະຫວໍ່ າງພາກສໍ່ ວນຕໍ່ າງໆ

• ຮັກສາຄວາມໂປໍ່ ງໄສ, ກວດສອບ, ການມີ ສໍ່ ວນ
ຮໍ່ ວມ

• ເພີໍ່ ມທະວີ ໂອກາດເຂົ ັ້ າເຖີ ງຕະຫລາດ
• ໃຊັ້ ທຸກຄວາມພະຍາຍາມເພ ໍ່ ອບັນລຸເປົ ັ້ າໝາຍ

SDGs 



ປະເທດບຣາ
ຊິ ວ
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ໜໍ່ ວຍງານສະໜັບສະໜ ນ: 
ສະຖາບັນວັດແທກ, ຄຸນນະພາບແລະເຕັກໂນໂລຊີ ແຫໍ່ ງ
ຊາດ ບຣາຊິ ວ (INMETRO - Brazilian National Institute of 
Metrology, Quality and Technology)

ຈຸດສຸມ: 
• ສົໍ່ ງເສີ ມການແລກປໍ່ ຽນລະຫວໍ່ າງພາກລັດແລະພາກ
ເອກະຊົນ

• ສົໍ່ ງເສີ ມການຢັັ້ ງຢ ນ
• ແກັ້ ໄຂບັນດາກໍ່ ຽວກັບການຢັັ້ ງຢ ນ



ປະເທດຈີ ນ
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ໜໍ່ ວຍງານສະໜັບສະໜ ນ: 
• ສະມາຄົມດັ້ ານມາດຕະຖານສປ ຈີ ນ (CAS)
• ອົງການມາດຕະຖານແຫໍ່ ງ ສປ ຈີ ນ (SAC)

ຈຸດສຸມ: 
• ປ ກຈິ ດສ ານ ກກໍ່ ຽວກັບ VSS ແລະສົໍ່ ງເສີ ມການບັນລຸເປົ ັ້ າໝາຍ SDGs
• ປະກອບສໍ່ ວນເຂົ ັ້ າໃນການຄົັ້ ນຄວັ້ າ ແລະສະໜັບສະໜ ນທາງນະໂຍບາຍ
• ສະໜອງຂ ັ້ ມ ນຂໍ່ າວສານດັ້ ານຕະຫລາດໃຫັ້ ແກໍ່ SMEs 
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ສະຫລຸບ

• VSS ສາມາດເປັນເຄ ໍ່ ອງມ ໜ ໍ່ ງທີໍ່ ມີ ປະໂຫຍດສ າລັບການສົໍ່ ງອອກສິ ນຄັ້ າອິ ນຊີ
ເຖີ ງແມໍ່ ນຈະມີ ສິໍ່ ງທັ້ າທາຍກ ໍ່ ຕາມ

• ຫລາຍປະເທດກ າລັງພັດທະນາ, ພະຍາຍາມກ ານົດທາງອອກທີໍ່ ເປັນຍຸດທະ
ສາດທີໍ່ ດີ ທີໍ່ ສຸດກໍ່ ຽວກັບ VSS ເພ ໍ່ ອໃຫັ້ ເປັນເຄ ໍ່ ອງມ ທີໍ່ ຈະບັນລຸໄດັ້ (i) ການເຂົ ັ້ າ
ເຖີ ງຕະຫລາດໄດັ້ ດີ ຂ ັ້ ນ ແລະ (ii) ຫັນປໍ່ ຽນການຜະລິ ດໃຫັ້ ຍ ນຍົງ ໂດຍຜໍ່ ານ
ເວທີ ປ ກສາຫາລ ກັບຫລາຍພາກສໍ່ ວນ

• LOAF6 ສາມາດເປັນໜ ໍ່ ງໃນເວທີ ທີໍ່ ເປັນໄປໄດັ້ ໃນການປ ກສາຫາລ ກັນກໍ່ ຽວ
ກັບ VSS ໄດັ້ ບ ໍ່ ?



ຂອບໃຈ! 


