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ในทุกๆ ปี ส ำนักงำนไม้แห่งชำติเบนิน (ONAB) ได้ผลิตไม้ท่อนออกมำ 50,000 ลูกบำศก์เมตรจำกกำรปลูก          
ในพื้นท่ี 14,000 เฮกตำร์ ธุรกิจทอ้งถ่ินไดซ้ื้อไม ้โดยเฉพำะไมส้ัก ก่อนน ำไปเ้ำ้กระบนนกำรและส่งออก โดยส่นน
ใหญ่ส่งไปยงัตลำดต่ำงประเทศ 

FAO ไดช่้นยเหลือเบนินในกำรตอ่สูก้บักำรกระท ำคนำมผิดำ้นป่ำไมแ้ละผลกัดนัเศรษฐกิจในทอ้งถ่ิน 

แต่ตั้งแต่ปี 2013 ธุรกิจไดมี้ปัญหำดำ้นกำรส่งออกไมไ้ปยงัสหภำพยุโรป (EU) ซ่ึงเป็นหน่ึงในผูน้ ำเ้ำ้ไมร้ำยเด่ียน  
ท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลกรำยหน่ึง โดยกำรน ำเ้้ำจะต้องปฏิบัติตำม้้อบังคับไม้้องอียู ซ่ึงจะช่นยลดคนำมเส่ียง            
้องกำรน ำเ้ำ้ไมท่ี้ท ำอยำ่งผดิกฎหมำยเ้ำ้สู่อีย ู
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ส ำหรับประเทศก ำลงัพฒันำอยำ่งเบนิน นิธีท่ีเร็นท่ีสุดนิธีหน่ึงท่ีจะเปิดประตูไปสู่อียไูด ้คือ กำรไดรั้บกำรรับรองนำ่
ไมผ้ลิต้้ึนอย่ำงถูกกฎหมำย ซ่ึงเป็นกระบนนกำรท่ีเร่ิมดน้ยระบบติดตำมไมท่ี้เช่ือถือได ้ระบบน้ีจะมีรหัสเฉพำะ
ระบุไนก้บัตน้ไมแ้ต่ละตน้ เพื่อท่ีนำ่ไมจ้ะสำมำรถติดตำมยอ้นกลบัไปยงัตน้ก ำเนิดไดต้ลอดกระบนนกำรทั้งหมด 
ตั้งแต่กำรโค่นและเก็บเพื่อ้นส่ง และอำจไปจนถึงผลิตภณัฑท่ี์เสร็จสมบูรณ์ดน้ย 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

ความเช่ือมโยงในป่า 
เม่ือใดท่ีระบบติดตำมไม้โดยใช้กระดำษท่ียงัคงใช้อยู่มีกำรพบน่ำไร้คนำมน่ำเช่ือถือ ทำงส ำนักงำนก็จะหำ            
กำรสนบัสนุนจำกโครงกำร FAO EU FLEGT เพื่อเปล่ียนเป็นระบบบำร์โคด้ซ่ึงเป็น้ั้นแรก้องกำรรับรอง และ
เพิ่มมูลค่ำ้องไมใ้หเ้้ำ้กบัตลำดอียแูละตลำดระหนำ่งประเทศได ้
 

ความจริงทีส่ าคัญ 

ในกำรต่อสู้กบักำรท ำไมผ้ิดกฎหมำย คนำมสำมำรถในกำรติดตำมไมท้่อนยอ้นกลบัไปยงัป่ำแหล่งท่ีมำไดน้ั้น
มีคนำมส ำคญัเป็นอย่ำงมำก ในเบนิน โครงกำร FAO FLEGT ไดส้นบัสนุนส ำนกังำนไมแ้ห่งชำติเพื่อติดตั้ง
ระบบติดตำมไมท่ี้มีประสิทธิภำพสูงส ำหรับกำรปลูกไมส้ัก ซ่ึงจะช่นยป้องกนักำรกระท ำเก่ียนกบักำรท ำไมท่ี้
ผิดกฎหมำย กำร้นส่งหรือกำร้ำยไม้้ องประเทศ ระบบฐำน้อ้มูลบำร์โคด้ หรือท่ีรู้จกักนันำ่ ONATRACK 
จะช่นยให้คนงำนสำมำรถใช้สมำร์ทโฟนเพื่อส่ง้้อมูลแบบทันทีตั้ งแต่ในป่ำ ท ำให้ส ำนักงำนจัดกำร               
กำรปลูกป่ำไดอ้ย่ำงย ัง่ยืน รนมถึงเป็นกำรเพิ่มก ำไรอีกดน้ย ระบบน้ีถือเป็นกำ้นแรกในระบบสำธิตกำรผลิต     
ไมถู้กกฎหมำย ซ่ึงผูป้ระกอบกำร้นำดเล็กและ้นำดกลำงจะเ้ำ้ถึงตลำดกำรท ำและส่งออกไม้้ องประเทศ
ได้ ระบบน้ีไดป้ระสบคนำมส ำเร็จ กล่ำนคือ ปัจจุบนัน้ีมีกำรน ำมำใช้กบักำรปลูก้องประเทศทั้งหมดและ
เบนินไดรั้บต ำแหน่งเป็นผูน้ ำกำรติดตำมไมใ้นแอฟริกำตะนนัตก 
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ONATRACK หรือระบบติดตำมระบบใหม่ประกอบดน้ยโปรแกรมซอฟต์แนร์ท่ีจะสร้ำงบำร์โคด้ส ำหรับตน้ไม้  
ตอไม ้และไมท้่อน และส ำหรับแอพพลิเคชัน่ในสมำร์ทโฟนก็สำมำรถแสกนและบนัทึก้อ้มูลไดจ้ำกป่ำ แมน้่ำ
คนงำนจะอยู่ในป่ำลึกจนไม่สำมำรถหำสัญญำณโทรศพัท์ได้ ้้อมูลก็ถูกเก็บและอพัเดทโดยอตัโนมติัให้อยู่         
ในฐำน้อ้มูลเม่ือออกจำกป่ำ 
 
เพื่อให้ลดค่ำตน้ทุน ONAB จึงไดรั้บเคร่ืองพิมพบ์ำร์โคด้และพนกังำนท่ีได้รับกำรฝึกหัดเพื่อสำมำรถพิมพ์และ
จดักำรกบัป้ำยภำยในองคก์รได ้นอกจำกน้ี เจำ้หนำ้ท่ีป่ำไม ้75 คนไดถู้กฝึกให้ใชแ้อพพลิเคชัน่ในสมำร์ทโฟน ซ่ึง
เจำ้หนำ้ท่ีส่นนใหญ่ใชส้มำร์ทโฟนอยูแ่ลน้ 
 
ประโยชน์เพิม่เติม 
แมน้ำ่เจำ้หนำ้ท่ีบำงส่นนไม่เต็มใจท่ีจะรับเอำระบบใหม่เ้ำ้มำในตอนแรก แต่เม่ือไม่นำนมำน้ี พนกเ้ำไดค้  ำนึงถึง
ประโยชน์ท่ีจะไดรั้บ เช่น ลดคนำมจ ำเป็น้องเอกสำรดำ้นแรงงำน 
 
“สืบเน่ืองจำกระบบเก่ำ ผมได้เ้ียน้้อมูลทั้งหมดบนกระดำษท่ีจะส่งให้หน่นยจดัท ำ้อ้มูลเพื่อเอำเ้ำ้ระบบ       
ตำมก ำหนดเนลำ” Justin Hounlome จำก ONAB ผูท้  ำสัญลกัษณ์ตน้ไมไ้ดก้ล่ำนไน ้“ทุกอย่งใช้เนลำนำนมำกและ   
ท ำให้ค่ำจำ้งช้ำไปดน้ย แต่ดน้ยระบบใหม่ กำรใช้้อ้มูลร่นมกนัหมำยคนำมน่ำหน่นยจดัท ำ้อ้มูลตอ้งไดรั้บ้อ้มูล   
ในนนัเดียนกนั” กำรให้้ อ้มูลแบบทนัที ระบบจะไม่แค่ลดกำรฉ้อโกงเร่ืองจ ำนนน กำร้นส่งและกำรตลำด้องไม ้
แต่ยงัมีหนำ้ท่ีเป็นเคร่ืองมือช่นยตดัสินใจส ำหรับ ONAB ในกำรพยำยำมจดักำรกำรเพำะปลูกอยำ่งย ัง่ยนื 
 
“นอกเหนือจำกหน้ำท่ีหลกั้องกำร ‘ติดตำมผลิตภณัฑ์ไมใ้น้ั้นตน้’ ONAB ไดคิ้ดคน้กระบนนกำรท ำงำนแบบ
ใหม่ ซ่ึงเก่ียน้อ้งกบักำรพฒันำกำรได้ก ำไรจำกกำรเพำะปลูก” Clément Kouchadé อธิบดี ONAB ณ ้ณะนั้น 
กล่ำน 
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การแบ่งปันบทเรียนทีไ่ด้รับ 
คนำมส ำเร็จ้องระบบ บำงส่นนมีสำเหตุมำจำกกำรปกครองท่ีเ้ม้แ้็งภำยใน ONAB และคนำมเช่ียนชำญ้อง
บริษทัในแคเมอรูนท่ีด ำเนินกำรโครงกำรน้ี นอกจำกน้ี ระบบยงัได้รับกำรแนะน ำพื้นฐำนทีละ้ั้นตอน เพื่อ
เจำ้หนำ้ท่ีจะสำมำรถใชเ้คร่ืองมือท่ีมีบทบำทส ำคญัส ำหรับกำรพฒันำ 
 
หลงักำรทดสอบในทำงใต้้ องเบนินแลน้ ONATRACK ก็ไดมี้กำรน ำมำใชต้รนจสอบกำรปลูกในพื้นท่ีรัฐทั้งหมด 
โดยตนัแทนจำกภำครัฐและภำคเอกชนจำกไอนอร่ีโคสตไ์ดเ้ยีย่มชมเบนินเพื่อเรียนรู้โครงกำร 
 
“เคร่ืองมือน้ีท ำให้เรำเป็นผูน้ ำท่ีน่ำนับถือในเร่ืองกำรติดตำมไมภ้ำยในประเทศ โดยเฉพำะแอฟริกำตะนนัตก” 
Kouchadé กล่ำน “ระบบใหม่น้ีจะท ำให้ ONAB พฒันำคนำมสัมพนัธ์กบัลูกคำ้ ไดรั้บ้อ้มูลท่ีเช่ือถือไดแ้บบทนัที 
และต่อสู้กบักำรฉอ้โกงและกำรท ำไมผ้ดิกฎหมำย” 
 
FAO ยงัคงให้กำรสนบัสนุนโครงกำรต่อไป เน่ืองจำก ONAB ไดฝึ้กอบรมเจำ้หน้ำท่ีเพิ่ม้้ึนเพื่อท่ีจะสำมำรถใช้
ระบบน้ีไดก้นัอยำ่งแพร่หลำย 

 

ท่ีมำ http://www.flegt.org/news/content/viewItem/blazing-a-trail-for-timber-traceability-in-benin/22-02-
2017/83 
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