
1.3 ไม้ก๊อกและความย่ังยืนทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรม
การสำารวจไม้ก๊อกในประเทศโปรตุเกสถือเป็นหลักสำาคัญต่อการจัดต้ัง
ประชากรในชนบทและการสร้างงานนับพันท่ีเก่ียวข้องกับกิจกรรมด้าน
การเกษตร การป่าไม้ และกิจกรรมด้านป่าไม้-ปศุสัตว์ รวมถึงงานด้าน
บริการจัดทำาอาหารและการท่องเท่ียว
ประเทศโปรตุเกสส่งออกไม้ก๊อกประมาณ 60% ของการผลิตท้ังหมด  
อุตสาหกรรมไม้ก๊อกได้มีการว่าจ้างพนักงานโดยตรงมากกว่า 9,000 คน
และทำาให้พ้ืนท่ีใกล้เคียงมีงานมากกว่า 28,000 ตำาแหน่ง บริษัทมากกว่า 
670 บริษัทได้ดำาเนินธุรกิจในประเทศโปรตุเกสโดยใช้วัตถุดิบน้ีเพียงอย่าง
เดียว ส่งผลให้มีการผลิตจุกไม้ก๊อกประมาณ 40 ล้านช้ินต่อวัน
ไม้ก๊อกมีบทบาทสำาคัญมากต่อเศรษฐกิจของประเทศและกิจกรรมทาง
อุตสาหกรรมท่ีอยู่ภายใต้รูปแบบวัฒนธรรมแห่งการอาศัยซ่ึงกันและกัน
ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ  อย่างไรก็ตามการลงทุนท่ีเพ่ิมข้ึนในด้าน
อุตสาหกรรมทำาให้เกิดการผสมผสานร่วมกันระหว่างนวัตกรรมทาง
เทคโนโลยีกับกิจวัตรและเทคนิคด้ังเดิมท่ีสืบต่อกันมาจากบรรพบุรุษท่ีฝัง
ลึกอยู่ในประเพณีของชาวโปรตุเกส

สำาคัญ
แจ้งแก่คุณพ่อคุณแม่เพ่ือทราบ

การซ้ือของเล่นท่ีทำาจากไม้ก๊อกเป็นการกระทำาอันสูงส่งของมนุษยชาติ  
ธรรมชาติขอช่ืนชมการเลือกของท่าน
ก่อนท่ีจะเปิดของเล่นให้เด็ก เราขอแนะนำาให้อ่านข้อความท่ีนำาเสนอในท่ี
น้ีเพ่ือทำาความเข้าใจว่าอะไรคือไม้ก๊อกและวิธีรักษาความสัมพันธ์ระหว่าง
ของเล่นไม้ก๊อกและเด็ก โปรดเก็บข้อมูลน้ีไว้เพ่ือใช้อ้างอิงในอนาคต

1.2 จากต้นโอ๊คก่อไม้ก๊อกมาเป็นไม้ก๊อก 
ข้ันตอนการสกัดลอกไม้ก๊อกเป็นหน่ึงในผลงานช้ินเอกท่ีสวยงามท่ีสุดของ
ธรรมชาติ ต้นโอ๊คก่อไม้ก๊อกไม่สามารถถูกตัดเล็มหรือริด และน่ีคือความ
แตกต่างท่ีสำาคัญระหว่างเน้ือไม้และไม้ก๊อกในสถานะของวัตถุดิบ
ต้นโอ๊คก่อไม้ก๊อกสร้างเปลือกไม้ขนาดใหญ่ล้อมรอบลำาต้นของมันและแค่
เพียงสกัดลอกเปลือกไม้น้ันก็จะเป็นจุดกำาเนิดของไม้ก๊อก นอกจากน้ีแล้ว
หน่ึงในหลักการพ้ืนฐานของกระบวนการเก็บเก่ียวเปลือกไม้น้ันต้องข้ึนอยู่
กับการเจริญเติบโตและจังหวะการเติบโตของต้นไม้  น่ีคือเหตุผลท่ีการ
สกัดไม้ก๊อกคร้ังแรกจะเกิดข้ึนก็ต่อเม่ือต้นโอ๊คมีอายุประมาณ 20 ปีเท่าน้ัน 
ช่วงการเก็บเก่ียวไม้ก๊อกมักเกิดข้ึนระหว่างเดือนพฤษภาคมและเดือน
สิงหาคม และถึงแม้ว่าจะสามารถมองเห็นเปลือกไม้ก๊อกได้ใหม่หลังจาก
ผ่านไป 7 ปี แต่วัฏจักรการเก็บเก่ียวใหม่จะสามารถเร่ิมต้นใหม่ได้ก็ต่อเม่ือ
หลังช่วงช่องว่างของการสกัดลอกไม้ก๊อกแต่ละคร้ังซ่ึงอย่างน้อยสุดต้องใช้
เวลา 9 ปีเท่าน้ันเพ่ือให้แน่ใจถึงความย่ังยืนของสายพันธ์ุ
การเก็บเก่ียวไม้ก๊อกถือเป็นการแทรกแซงของมนุษย์ต่อธรรมชาติท่ี
สอดคล้องกับหลักการด้านส่ิงแวดล้อม  ในความเป็นจริงแล้วการกระทำา
เช่นน้ีเป็นส่ิงท่ีจำาเป็นและช่วยทำาให้สายพันธ์ุน้ีดำารงอยู่ได้นานนับทศวรรษ 
ท้ังน้ีเพราะหากหยุดกระบวนการเก็บเก่ียวเสียแล้วจะส่งผลรุนแรงต่อต้น
โอ๊คก่อไม้ก๊อกท่ีจะยากลำาบากในการเจริญเติบโตข้ึน ในทางปฏิบัติถือว่าต้น
โอ๊คให้ไม้ก๊อกแก่มนุษย์และในทางกลับกันมนุษย์ช่วยให้ต้นโอ๊คเติบโตข้ึน
เช่นเดียวกัน
การผลิตไม้ก๊อกเป็นกระบวนการท่ีเป็นธรรมชาติและย่ังยืนทางด้าน
นิเวศวิทยา หากผู้ใดปฏิบัติด้วยความรับผิดชอบจะได้รับการยกเว้นจาก
ความผิดใดๆในแง่ของรอยเท้านิเวศ: หลักความจริงง่ายๆกรณีเดียวคือ 
หากกล่าวถึงด้านความย่ังยืนและความรับผิดชอบต่อระบบนิเวศแล้ว จะ
ต้องไม่มีการตัดต้นไม้ใดๆท้ังส้ินในกระบวนการผลิต

1  เก่ียวกับไม้ก๊อก

1.1 กำาเนิดทางนิเวศวิทยา
โปรตุเกสเป็นประเทศผู้ผลิตและจัดจำาหน่ายไม้ก๊อกท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก ดังน้ัน elou จึงจัดต้ังสำานักงานใหญ่อยู่ท่ีใจกลางของศูนย์กลางอุตสาหกรรมไม้ก๊อก
หลักของโลก
“sobreiro” (คำาภาษาโปรตุเกสสำาหรับต้นโอ๊กซ่ึงเป็นต้นก่อไม้ก๊อก) เป็นต้นไม้ท่ีก่อไม้ก๊อกและโปรตุเกสเป็นประเทศท่ีปลูกต้นโอ๊คก่อไม้ก๊อกท่ีใหญ่ท่ีสุด
ในโลก ต้นโอ๊คเติบโตในระยะท่ีห่างกันกินพ้ืนท่ีกว้างขวางท่ีเราเรียกว่า Montados (คำาภาษาโปรตุเกสท่ีอธิบายถึงป่าต้นโอ๊คก่อไม้ก๊อก) ซ่ึงการเพาะ
ปลูกเจริญเติบโตประมาณ 3% ต่อปี เราสามารถเรียกได้อีกอย่างว่า “Montados de Sobro”   ป่าต้นโอ๊คก่อไม้ก๊อกของประเทศโปรตุเกสเป็นหน่ึงใน 
14 เขตรักษาพันธ์ุความหลากหลายทางชีวภาพของโลก: สามารถพบได้มากกว่า 130 สายพันธ์ุพืชและ 150 สายพันธ์ุสัตว์ (นกเป็นส่วนใหญ่)  นอกจาก
น้ีต้นโอ๊คก่อไม้ก๊อกยังทำาหน้าท่ีเสมือนเป็นผู้อำานวยความสะดวกทางธรรมชาติในการดูแลรักษาพันธ์ุพืชมากกว่า 20,000 ชนิดและพิสูจน์ให้เห็นว่าเป็น
อีกหน่ึงแห่งซ่ึงเป็นแนวหน้าสำาคัญท่ีสุดของโลกต่อการเป็นมิตรกับสัตว์ป่าและพืชพรรณ  ในประเทศโปรตุเกสต้นไม้น้ีถือว่ามีสถานะทางส่ิงแวดล้อมท่ีมี
ความสำาคัญอย่างท่ีสุด ดังน้ันจึงเป็นท่ีมาของเหตุผลว่าทำาไมการตัดทำาลายต้นโอ๊คจะถูกลงโทษตามกฎหมาย  ป่าต้นโอ๊คก่อไม้ก๊อกช่วยปกป้องผืนดินจาก
การกัดกร่อนและการกลายเป็นทะเลทราย ท้ังยังเป็นด่านกีดขวางในการป้องกันไฟ เน่ืองจากไม้ก๊อกไม่ไวต่อกระบวนการเผาไหม้ รวมท้ังยังมีบทบาท
สำาคัญในการควบคุมวงจรอุทกวิทยา สำาหรับมนุษย์แล้วป่าต้นโอ๊คก่อไม้ก๊อกมีส่วนร่วมพ้ืนฐานอ่ืนๆในอากาศท่ีเราหายใจ นอกจากน้ีแล้วยังก่อให้เกิดก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ถึง 14 ล้านตัน  ต้นโอ๊คก่อไม้ก๊อกครอบครองพ้ืนท่ีท้ังหมดในโลกคิดแล้วเกินกว่าพ้ืนท่ีเทียบเท่ากับ 1 ล้านสนามฟุตบอลซ่ึงส่วนใหญ่
อยู่ในประเทศโปรตุเกสและบางประเทศในลุ่มน้ำาเมดิเตอร์เรเนียน การเจริญเติบโตของต้นโอ๊คข้ึนอยู่กับการผสมผสานของตัวแปรทางอุตุนิยมวิทยา 
กล่าวคืออุณหภูมิและระดับความช้ืนท่ีสูง ดังน้ันไม้ก๊อกจึงเป็นวัตถุดิบท่ีมีความเป็นเลิศซ่ึงมีอยู่เพียงไม่ก่ีแห่งในโลก

องค์ประกอบไม้ก๊อกสำาหรับของเล่นและความปลอดภัย
elou ออกแบบและผลิตของเล่นไม้ก๊อก ไม้ก๊อกเป็นวัสดุธรรมชาติท่ีมีระดับและมีระบบนิเวศวิทยาท่ีเป็นเอกลักษณ์และย่ังยืนเม่ือเทียบกับวัสดุประเภท
อ่ืนๆ   ไม้ก๊อกประกอบด้วยเซลขนาดเล็กของสารซูเบอรินาซ่ึงมีโครงสร้างคล้ายกับลักษณะของรังผ้ึง เต็มไปด้วยส่วนผสมของแก๊สท่ีเหมือนกันกับอากาศ 
ไม้ก๊อกแต่ละลูกบาศก์เซนติเมตรมีค่าเฉล่ียเซลประมาณ 40 ล้านเซลซ่ึงมีคุณสมบัติทางกายภาพอันเป็นเอกลักษณ์ ได้แก่ การมีน้ำาหนักเบา มีความ
ยืดหยุ่น น้ำาไม่สามารถซึมผ่านได้  เป็นฉนวนกันความร้อน มีความเฉ่ือย มีการยึดเกาะติดแน่นและทนทาน
จากลักษณะเฉพาะดังกล่าวข้างต้นท้ังหมดน้ัน การมีน้ำาหนักเบาเป็นลักษณะเด่นสุดท้ังน้ีเน่ืองจาก 89.7% ของปริมาตรเซลตัวมันเองจะประกอบไปด้วย
ไนโตรเจนและออกซิเจน  ความว่างเปล่าของเซลน้ีทำาให้มีน้ำาหนักเบามากและมีคุณสมบัติแห่งการลอยตัวท่ียอดเย่ียม เน่ืองจากโครงสร้างเซลของไม้ก๊อก
น้ีไม่เหมือนกับของเน้ือไม้จึงทำาให้ไม้ก๊อกไม่มีขอบท่ีแหลมคมถึงแม้ว่าจะมีการตัดแต่งก็ตาม
ไม้ก๊อกเป็นวัตถุดิบท่ีใช้กันท่ัวไปและได้รับการรับรองสำาหรับการใช้งานในอุตสาหกรรมอาหาร และยังเป็นส่ิงท่ีช่วยส่งเสริมความปลอดภัยหากถูกจับต้อง
โดยเด็กเล็กและทารก



ไม้ก๊อกเป็นวัตถุดิบพ้ืนฐานของผลิตภัณฑ์ elou ท้ังหมด  เป็นวัสดุท่ีมีอยู่และเป็นธรรมชาติ  และถือว่าเป็นแรงบันดาลใจเบ้ืองหลังท้ังหมดนับต้ังแต่แรก
เร่ิมของ elou ซ่ึงมีวัตถุประสงค์ในการท่ีจะสร้างสายผลิตภัณฑ์ด้วยแนวคิดท่ีเรียบง่าย รับผิดชอบต่อการฟ้ืนฟูความเป็นธรรมชาติซ่ึงมีอยู่เป็นปกติวิสัย
ของการเล่น

การรับรองและความปลอดภัย

ของเล่น elou ท้ังหมดได้รับการรับรองและผ่านการตรวจสอบโดยเจ้าหน้าท่ีผู้มีอำานาจหลายสถาบัน  สถาบันสำาคัญท่ีเราเน้น ได้แก่:

ใบรับรองมาตรฐานสินค้า CE: สถาบัน SGS - Société Générale de Surveillance (ประเทศฝร่ังเศส)
การทดสอบทางกล: สถาบัน CATIM - Portuguese technological centre for the metal working industry

ผลิตภัณฑ์ท้ังหมดสอดคล้องกับมาตรฐานคุณภาพและความปลอดภัยของยุโรปท่ีเข้มงวดท่ีสุดซ่ึงกำาหนดโดย CE  สำาหรับของเล่นเด็กภายใต้ข้อกำาหนด 
EN 71-1 (คุณสมบัติทางกลและทางกายภาพ), EN 71-2 (ความสามารถในการติดไฟ) และ EN 71-3 (ข้อกำาหนดสำาหรับการโยกย้ายองค์ประกอบบาง
อย่าง)
นอกจากการรับรองจากยุโรปน้ีแล้ว เรายังมีข้อตกลงการรับรองตามบทบัญญัติการให้คำาแนะนำาหลักของประเทศสหรัฐอเมริกา, ASTM (ข้อบังคับว่าด้วย
ความปลอดภัยสำาหรับของเล่นเด็กของสหรัฐอเมริกา)

นอกเหนือจากไม้ก๊อก ส่วนประกอบท้ังหมดท่ีใช้ในการผลิตของเล่นของเรายังได้รับการรับรองอย่างถูกต้องด้วยเช่นกัน เช่น หมึกและน้ำายาผนึกท่ีใช้ซ่ึงได้
มาจากธรรมชาติ ป้องกันจากอาการแพ้ 100% และปราศจากสารก่อมลพิษใดๆ (พาทาเลต, วัตถุปรุงแต่งกล่ินรส หรือโลหะหนัก)

2001/65 / EC (ROHS) – การทดสอบความเข้มข้นของโลหะและสี
สถาบัน SGS - Société Générale de Surveillance (ประเทศฝร่ังเศส)

พาทาเลต & PCP - การทดสอบความเป็นพิษ
สถาบัน SGS - Société Générale de Surveillance (ประเทฝร่ังเศส)

ความปลอดภัยและการดูแล
ธรรมชาติของไม้ก๊อกต้องการความดูแลบ้าง ดังน้ี: 
• จากการท่ีเป็นวัสดุมาจากธรรมชาติ  สีของผลิตภัณฑ์จึงอาจแตกต่างกันไปตามช่วงของแถบสี
• เน่ืองจากองค์ประกอบของโมเลกุล การเปล่ียนแปลงของน้ำาหนักและปริมาตรของผลิตภัณฑ์อาจเกิดข้ึนได้เล็กน้อยท้ังน้ีข้ึนอยู่กับการเปล่ียนแปลง
สภาพตามกาลเวลาและสถานท่ี เช่น อุณหภูมิ, ความช้ืน, อายุการใช้งาน และปัจจัยทางธรรมชาติอ่ืนๆในวงจรชีวิตของส่ิงน้ันเอง
• แม้ว่าผลิตภัณฑ์ท้ังหมดจะได้รับการรับรองสำาหรับเด็กวัยพัฒนาการระยะแรก แต่เราขอแนะนำาให้เด็กเล่นของเล่นภายใต้การดูแลของผู้ใหญ่ท่ีรับผิด
ชอบ โดยเฉพาะอย่างย่ิงในระยะท่ีฟันเร่ิมข้ึน  ลักษณะตามธรรมชาติของของเล่นไม้ก๊อกท่ีเบาและอ่อนนุ่มอาจทำาให้เด็กพยายามแคะเอาเศษไม้ก๊อกเล็กๆ
ออกมาและอาจกลืนกิน

น่ีเป็นเพียงข้อเสนอแนะท่ีควรระวังเน่ืองจาก:
• ผลิตภัณฑ์ท้ังหมดสอดคล้องกับข้อกำาหนดด้านความปลอดภัยในการกัดตามเกณฑ์อายุท่ีแนะนำา; 
• ส่วนประกอบของเซลไม้ก๊อกไม่เป็นอันตรายต่อส่ิงมีชีวิตแม้ในกรณีท่ีมีการกลืนกิน
• โครงสร้างโมเลกุลของมันไม่ก่อให้เกิดขอบท่ีแหลมคมแม้เม่ือมีการตัดหรือแตกแยก
• ไม้ก๊อกมีความสามารถในการกันน้ำาและทำาความสะอาดได้ง่าย การทำาความสะอาดของเล่นไม้ก๊อกให้ใช้ผ้าชุบน้ำาหมาดๆเช็ดแล้วปล่อยให้แห้ง ห้ามใช้
สารทำาความสะอาดท่ีมีฤทธ์ิกัดกร่อน
• แม้ของเล่นสำาหรับเล่นในน้ำาจะกันน้ำาได้แต่ไม่ควรให้สัมผัสกับน้ำาตลอดเวลานานเกิน 1 ช่ัวโมง หลังจากน้ันควรทำาความสะอาดด้วยผ้าแห้งและท้ิงให้แห้ง
ท่ีอุณหภูมิห้อง หลังจากใช้เวลา 4 ช่ัวโมงในการทำาให้แห้งสนิทดีแล้วเท่าน้ัน จึงจะสามารถนำาผลิตภัณฑ์กลับคืนสู่น้ำาได้

หากแช่ของเล่นในน้ำาเกินเวลาหรือทำาให้แห้งสนิทโดยใช้เวลาน้อยกว่าท่ีกำาหนดอาจทำาให้ของเล่นบวมข้ึนและเกิดการผันแปรของน้ำาหนักได้ในภายหลัง

• ลักษณะธรรมชาติของของเล่นไม้ก๊อกคือไม่สามารถทำาลายได้ ในระหว่างกระบวนการผลิตเราสามารถควบคุมความแข็งของของเล่นได้ อย่างไรก็ตาม
หน่ึงในหลักการพ้ืนฐานภายใต้แบรนด์ elou คือความเป็นธรรมชาติท่ีเก่ียวข้องกับการเล่น ไม้ก๊อกเป็นวัสดุท่ีทนทานแต่เม่ือต้องเผชิญกับแรงเสียดทาน
มากเกินไปอาจสามารถพังและแตกแยกออกเป็นช้ินเล็กๆได้ ซ่ึงเป็นผลลัพธ์ตามปกติสืบเน่ืองจากโครงสร้างตามธรรมชาติของวัตถุดิบท่ีใช้
 
การเส่ือมราคาตามธรรมชาติของผลิตภัณฑ์ท่ีเกิดจากการจับต้องอย่างต่อเน่ืองไม่สามารถนำามาใช้เป็นเหตุผลข้ออ้างในการร้องเรียนเน่ืองจากเป็น
คุณลักษณะพ้ืนฐานของแนวคิดท่ีย่ังยืน
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