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ขา่วสารดา้นการเกษตรสหภาพยโุรป 

ยุทธศาสตร์ป่าไม้ฉบับใหม่ของสหภาพยุโรป 

 พื้นที่ป่าในสหภาพยุโรปคิดเป็นพื้นที่ร้อยละ 43.5 ของที่ดินทั้งหมด 
เป็นแหล่งวัตถุดิบของปัจจัยส่ี รักษาสมดุลสิ่งแวดล้อม และเป็นส่วนหน่ึงของ 
วัฎจักร การหมุนเวียนของน้ำ ป่ายังมีความสำคัญต่อเศรษฐกิจและสังคม ใน
มิติของการจ้างงาน โดยมีการจ้างงานจำนวนมากที่เชื ่อมโยงกับป่าและ
ผลิตภัณฑ์จากป่า สร้างความเติบโตในชนบท และเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 
ให้ประชาชน แต่ป่ากำลังเผชิญความท้าทายจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
ความเส่ือมโทรม ตามธรรมชาติหรือจากน้ำมือมนุษย์ ทำให้ความอุดมสมบูรณ์ 
และพื้นที่ป่าลดลง ส่งผลกระทบต่อคน สัตว์ สิ ่งแวดล้อม และมีโอกาส
เผชิญความเสี่ยง จากการชะล้างพังทลายของดิน น้ำท่วม ภัยแล้งและไฟป่า 
มากขึ้น  
 เม่ือวันท่ี 16 กรกฎาคม 2564 ท่ีผ่านมา คณะกรรมาธิการยุโรปมีมติรับ 
“ยุทธศาสตร์ป่าไม้ฉบับใหม่ของสหภาพยุโรปสำหรับปี  2573 หรือ 
New EU Forest Strategy for 2030” โดยมุ่งเพิ่มปริมาณและคุณภาพ  
ของป่าไม้ในสหภาพยุโรป ยุทธศาสตร์ฉบับใหม่มีเป้าหมาย คือ ปรับปรุง 
สุขภาพป่า เสริมสร้างความแข็งแกร่งในการปกป้อง ฟื้นฟู และสร้าง 
ความยืดหยุ่นให้กับป่าผ่านการสนับสนุนแนวทางจัดการป่าท่ีดีต่อส่ิงแวดล้อม 
สภาพภูมิอากาศและคน รวมท้ังรวมท้ังรับรองบทบาทที่หลากหลายของ
ป่าไม้ ทธศาสตร์ป่าไม้ฉบับใหม่เป็นหนึ่งในองค์ประกอบสำคัญที่สนับสนุน 
แผนปฏิรูป European Green Deal ยุทธศาสตร์ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ (Biodiversity Strategy for 2030) เป้าหมายลดการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกอย่างน้อยร้อยละ 55 ภายในปี 2573 และเป็นกลางด้านสภาพ 
ภูมิอากาศ (climate neutral) ภายในปี 2593 

สถานการณ์ | กฎระเบยีบ | แนวโน้มในตลาดอาหารและสนิคา้เกษตรยุโรป 

ทั้งนี้ ยุทธศาสตร์ป่าไม้ฉบับใหมจ่ะมุ่งความสนใจไปท่ี  
(1) สนับสนุนบทบาทและประโยชนข์องป่าไม้ต่อเศรษฐกิจ-สังคม  
• ส่งเสริมเศรษฐกิจชีวภาพป่าไม้ที่ยั่งยืน (sustainable forest 

bioeconomy) สนับสนุนการจัดการป่าไม้ท่ีย่ังยืน, เพ่ิมอุปทานผลิตภัณฑ์ไม้ 
ที่มีอายุการใช้งานยาวนาน, สนับสนุนการออกแบบและใช้วัสดุก่อสร้าง
ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม, ทบทวนกฎระเบียบผลิตภัณฑ์ก่อสร้างโดยพัฒนา
มาตรฐานและวิธีที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใสในการวัดประโยชน์ของ 
ผลิตภัณฑ์ก่อสร้างจากไม้และวัสดุก่อสร้างอื่นๆ, พัฒนาแผนลดการปล่อย 
คาร์บอนตลอดวงจรชีวิตของอาคาร, สนับสนุนหลักการ ถ่ายทอดการใช้ 
(cascading use principle) เพิ่มการหมุนเวียน (circularity) และนำไม้  
ที่มีอยู่กลับมาฟื้นฟูใหม่ (recovery) เพื่อผลิตไม้ใช้งานด้านวิศวกรรม , 
ส่งเสริมการใช้ฉลากสิ่งแวดล้อม (ecolabel) เช่น เครื่องหมาย Natura 
2000 ใช้รับรองสินค้าและบริการที่สนับสนุนความอุดมสมบูรณ์และ 
และการทำงานท่ีดีของระบบนิเวศ 
• พลังงานชีวภาพจากทรัพยากรไม้ท่ีย่ังยืน ยกระดับเกณฑ์ความย่ังยืน 

พลังงานชีวภาพที ่ใช้ชีวมวลจากไม้ (wood-based bioenergy), ห้ามใช้ 
ชีวมวลจากป่าดั้งเดิมหรือป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์สูงในการผลิตพลังงาน 
ชีวภาพ, ใช้หลัก cascading ในการขับเคลื่อนนโยบายพลังงาน ชีวภาพ, 
ออกแบบมาตรการอุดหนุนการผลิตพลังงานชีวภาพที่ไม่บิดเบือนตลาด 
วัตถุดิบชีวมวล และไม่ส่งผลกระทบต่อความหลากหลาย ทางชีวภาพ, 
รับรองสัดส่วนการผสมพลังงานชีวภาพที่ใช้ชีวมวลจากไม้จะต้องอยู่ภายใต้ 
ขอบเขตความยั่งยืน (use of woody biomass within sustainabillity 
boundaries)   
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• ส่งเสริมเศรษฐกิจชีวภาพป่าไม้อื ่นๆ ที ่ไม่ใช่ไม้ (non-wood 
forest-based bioeconomy) และส่งเสริมการท่องเที ่ยวเชิงนิเวศ  
ป่านอกจากมีบทบาทในการผลิตไม้แล้ว ยังให้ผลผลิตอื่นๆ เช่น ยาง ไม้ก๊อก 
พืชท่ีใช้เป็นยา ไม้หอม ผลไม้ เห็ด น้ำผ้ึง ไม้ประดับ ฯลฯ  ซึ่งสร้างรายได้เสริม 
ให้กับชุมชน จึงควรส่งเสริมความร่วมมือทั้งในประเทศ/ท้องถิ่น เพื่อรักษา 
ประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ป่าอื่นๆ ที่ไม่ใช่ไม้ให้กับชุมชน ตลอดจนสนับสนุน 
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ (forest ecotourism) ซึ่งนอกจากดีต่อสุขภาพกาย 
และใจของนักท่องเท่ียวแล้ว ยังสร้างรายได้ให้กับชุมชนอนุรักษ์ความหลากหลาย 
ทางชีวภาพ และเพิ่มการสะสมคาร์บอน  
• เสริมสร้างทักษะและกำลังคนเพ่ือสนับสนุนเศรษฐกิจชีวภาพป่่าไม้ 

ท่ีย่ังยืน ป่ามีบทบาทในการเปล่ียนอนาคตยุโรปไปสู่ความย่ังยืนและเป็นกลาง 
ด้านสภาพภูมิอากาศ แต่ต้องอาศัยทักษะและกำลังคนในการดูแลป่า 
คณะกรรมาธิการยุโรปจึงวางแผนส่งเสริมความร่วมมือด้านทักษะของผู้ที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องกับป่าไม้ผ่าน Pact for Skills และใช้ประโยชน์จากกองทุน 
European Social Fund Plus (ESF+) ในการเพิ่มการจ้างงาน และเสริม 
สร้างทักษะให้กับผู้ที่ทำงานด้านป่าไม้ เพื่อนำไปสู่การจัดการป่าไม้ที่ยั่งยืน 
(2) ปกป้อง ฟ้ืนฟ ูและขยายป่าไม้ในยุโรป เพ่ือต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลง 
สภาพภูมิอากาศ ยับยั้งการสูญเสียีความหลากหลายทางชีวภาพ รับรอง 
ความยืดหยุ่นและหน้าที่หลากหลายของระบบนิเวศ 
• ปกป้องป่าปฐมภูมิที ่ยังเหลืออยู่ พื้นที่ป่าดั ้งเดิมและป่าโบราณ 

มีความสำคัญต่อการสะสมคาร์บอน มีคุณค่าต่อความหลากหลายทางชีวภาพ 
และการให้บริการของระบบนิเวศ โดยคณะกรรมาธิการยุโรปจะทำงานร่วม 
กับประเทศสมาชิกฯ และผู้ที ่มีส่วนเกี ่ยวข้องในการกำหนดนิยามของ  
“ป่าปฐมภูมิ” ออกมาตรการปกป้องป่าที่เข้มงวดและเร่งให้ประเทศสมาชิกฯ 
จัดทำแผนที่ และตรวจสอบพ้ืนท่ีป่าปฐมภูมิเหล่านี้ไม่ให้เสื่อมโทรมลง  
• การฟื้นฟูและจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน สนับสนุนแนวทางปฏิบัติที่ดี 

และยั่งยืนในการจัดการป่า โดยดูแลและใช้ป่าในอัตราที่คงไว้ซึ่งความหลาก 
หลายทางชีวภาพ ผลผลิต การเติบโตและศักยภาพในการฟื้นฟูของป่าทั้ง 
ในปัจจุบันและอนาคต, กำหนดตัวช้ีวัด (indicators) และเกณฑ์ (thresholds) 
ในการจัดการป่าไม้อย่างยั ่งยืน,  พัฒนามาตรฐานตามความ สมัครใจ 
closer-to-nature สำหรับรับรองสินค้าจากการจัดการป่าไม้อย่าง ยั่งยืน, 
กำหนดเป้าหมายการฟื ้นฟูป่า  โดยเฉพาะบริเวณที ่ม ีความสำคัญต่อ 
การสะสมของคาร์บอน และมีส่วนช่วยลดผลกระทบจากภัยพิบัติธรรมชาติ,  

สนับสนุนการป้องกัน เตรียมพร้อมและตอบสนองต่อภัยพิบัติ, การฟื้นฟปู่า 
หลังภัยพิบัติ, ติดตามสถานการณ์สุขภาพพืชในสหภาพยุโรป รวมถึงผล 
กระทบจากการรุกรานของสายพันธ์ุต่างถิ่น โรคและแมลงศัตรูพืช 
• เพิ่มพื้นที่ป่า ยุทธศาสตร์ความหลากหลายทางชีวภาพตั้งเป้าหมาย 

ปลูกต้นไม้เพิ่มขึ้นอย่างน้อย 3,000 ล้านต้นภายในปี 2573 ซึ่งจะก่อให้เกิด 
ประโยชน์ต่อความหลากหลายทางชีวภาพ การรับมือกับการเปลี่ยนแปลง 
สภาพภูมิอากาศ เพิ่มการสะสมของคาร์บอน ลดความเสี่ยงจากภัย ธรรมชาติ 
เพิ่มการจ้างงาน และสร้างรายได้เสริมให้แก่ชุมชน 
• สร้างแรงจูงใจด้านการเงิน พัฒนาแผนการจ่ายเงิน (payment 

schemes) เพื ่อตอบแทนเจ้าของสวนป่าและผู ้พิทักษ์ป่าที ่ทำหน้าที ่ให้  
บริการระบบนิเวศ และสร้างแรงจูงใจให้นำแนวทางจัดการป่าที่ดีต่อสภาพ 
ภูมิอากาศและความหลากหลายทางชีวภาพไปใช้ นอกจากนี้ การจ่ายเงิน 
ผ่านเสาหลักที่ 2 ของนโยบายเกษตรร่วม (CAP) มีส ่วนสนับสนุนการ 
ดำเนินงานที่เสริมสร้างความยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
เช่น โครงการปลูกป่า โครงการป้องกันไฟป่า การบรรเทาความเสี่ยงจาก 
ภัยพิบัติธรรมชาติ การจัดตั้งฟาร์มคาร์บอน เป็นต้น 
(3) การติดตาม รายงาน และรวบรวมข้อมูลเก่ียวกับป่าไม้ คณะกรรมาธิการ 
ยุโรปจะนำเสนอกฎระเบียบใหม่ Forest Observation, Reporting and 
Data Collection เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านระบบติดตาม รวบรวมข้อมูล 
และรายงานสภาพป่าไม้ในสหภาพยุโรป, บังคับให้ประเทศสมาชิกฯ 
จัดทำแผนยุทธศาสตร์ป่าไม้ (Strategic Plans for forest) ระดับประเทศ 
และระดับภูมิภาคหากเป็นไปได้, พัฒนาระบบข้อมูลป่าไม้ของยุโรป (Forest 
Information System for Europe : FISE) โดยใช้ข ้อม ูลจากดาวเทียม 
การสำรวจระยะไกล และการสังเกตุการณ์ภาคพื้นดิน  
(4) สนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม สนับสนุนความร่วมมือด้านการวิจัย 
และนวัตกรรมที่เกี่ยวกับป่าไม้, ผลักดันการนำนวัตกรรมไปใช้, สนับสนุน 
การแลกเปลี่ยนข้อมูล การศึกษา ฝึกอบรมและให้คำปรึกษา/แนะนำ เพื่อ 
เพิ่มประสิทธิภาพของการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน 
(5) กรอบกำกับดูแลป่าไม้ของสหภาพยุโรปที่สอดคล้องและครอบคลุม 
ยุทธศาสตร์ป่าไม้จะเชื่อมโยงและทำงานร่วมกับนโยบายด้านอ่ืนของสหภาพ 
ยุโรป ได้แก่ European Green Deal นโยบายสภาพภูมิอากาศ ความหลากหลาย 
ทางชีวภาพ เศรษฐกิจชีวภาพและการพัฒนาชนบท รวมทั้งเปิดโอกาส 
ให้ประเทศสมาชิกฯ เจ้าของสวนป่า ผู้ดูแลป่า ภาคอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง 
นักวิชาการและชุมชนมีส่วนร่วมหารือเกี่ยวกับนโยบายป่าไม้ 
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(6) เร่งดำเนินการและบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป่าไม้ที่มีอยู่เดิม  อาทิ 
ข้อบังคับว่าด้วยการอนุรักษ์ที่อยู่อาศัยของพืชพันธุ์และสัตว์ป่า  (Habitat 
and Birds Directives) ข้อบังคับว่าด้วยความรับผิดชอบในการป้องกันและ 
ฟื้นฟูความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อม (Environmental Liability Directive), 
ข้อบังคับว่าด้วยโทษทางอาญาของการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อ
ป่าคุ้มครอง (Environmental Crime Directive) และกฎระเบียบว่าด้วย 
การห้ามจำหน่ายไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ที่ผิดกฎหมายในตลาดสหภาพยุโรป  
(EU TImber Regulation : EUTR) โดยจะยกระดับการบังคับใช้กฎระเบียบ 
หรือข้อบังคับที่มีอยู่เดิมให้เข้มงวดมากขึ้น, ต่อสู้กับอาชญากรรมด้านป่าไม้ 
และส่งเสริมบทบาทของสังคม/ชุมชนในฐานะผู ้เฝ้าระวังการปฏิบัติ  
ตามกฎระเบียบ (watchdog)  
 โดยสรุปแล้ว ยุทธศาสตร์ป่าไม้ฉบับใหม่ของสหภาพยุโรปมุ่งพัฒนา 
ปริมาณและคุณภาพของป่าไม้ผ่าน 
‣ การปกป้องและฟื้นฟูป่ ่า : ยกระดับการปกป้องป่าปฐมภูมิในยุโรป, 
กำหนดเป้าหมายการฟื้นฟูป่าที่มีผลบังคับทางกฎหมาย, ตั้งเป้าหมายปลูก 
ต้นไม้เพ่ิมข้ึนอย่างน้อย 3 พันล้านต้นภายในปี 2573, พัฒนาแผนการจ่ายเงิน 
เพื่อสร้างแรงจูงใจให้เจ้าของสวนป่า/ผู้พิทักษ์ป่าท่ีให้บริการระบบนิเวศ  
‣ การจัดการป่าไม้ที่ยั ่งยืน : สนับสนุนเศรษฐกิจชีวภาพป่าไม้ที ่ยั่งยืน, 
ส่งเสริมการใช้ไม้ที่ยั่งยืนและไม้ที่มีอายุการใช้งานยาวนานในภาคก่อสร้าง, 
สนับสนุนแนวทางปฏิบัติในการจัดการป่าไม้ที่ยั่งยืน  
‣ ทำเข้าใจในสิ่งที่เกิดขึ้นกับป่าไม้ : พัฒนาการติดตาม รายงานและเก็บ 
รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับป่าไม้ เพื่อให้ทราบถึงสถานะของป่าไม้ในสหภาพ 
ยุโรป, กำหนดให้ประเทศสมาชิกฯ จัดทำยุทธศาสตร์ป่าไม้ระดับประเทศ, 
สนับสนุนการวิจัยและ นวัตกรรมที่เกี ่ยวข้องป่าไม้, เปิดโอกาสให้ผู ้ที่มี 
ส่วนเกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการหารือเกี่ยวกับนโยบายป่าไม้  
  ยุทธศาสตร์ป่าไม้ฉบับใหม่จะช่วยเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ในสหภาพยุโรป 
สร้างความอุดมสมบูรณ์ ความหลากหลายและมีความยืดหยุ่นเพิ่มขึ้น 
สนับสนุนบทบาทที่หลากหลายของป่าไม้ทั้งต่อเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอ้ม 
สภาพภูมิอากาศและความหลากหลายทางชีวภาพ นอกจากนี้ ยุทธศาสตร์ 
ป่าไม้จะมีบทบาทสำคัญในการเปลี่ยนยุโรปไปสู่ความทันสมัย  เป็นกลาง 
ด้านสภาพภูมิอากาศ เพิ ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร และมีความ 
สามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจสูง 

นัยยะต่อประเทศท่ีสาม 
 ยุทธศาสตร์ป่าไม้ฉบับใหม่นอกจากจะมุ่งความสนใจไปที่ป่าไม้ใน 
สหภาพยุโรปเป็นหลักแล้ว ในขณะเดียวกันก็ให้ความสำคัญกับการ 
ปกป้องและอนุรักษ์ป่าไม้ในส่วนอื่นของโลก เพราะปัญหาป่าไม้ไม่ได้ 
จำกัดขอบเขตเฉพาะภายในสหภาพยุโรปเท่านั้น แต่เป็นความท้าทายที่ 
ทั่วโลกเผชิญร่วมกันโดยสหภาพยุโรปจะใช้นโยบายการค้าและพลังงาน 
ชีวภาพในการผลักดันให้ไม้ ผลิตภัณฑ์จากไม้ และชีวมวลจากไม้ที่ 
นำเข้าจากประเทศที่สามจะต้องคำนึงถึงความยั่งยืน มาจากกระบวน 
การผลิตที่โปร่งใส ตรวจสอบย้อนกลับได้หรือมีใบรับรองมาตรฐาน 
ความย่ังยืน เช่น ใบรับรอง FLEGT (Forest Law Enforcement, Governance 
and Trade licensing scheme) ซึ่งใช้รับรองไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ที่ส่ง
เข้ามาจำหน่ายในตลาดสหภาพยุโรปที ่ต้องผ่านการตรวจพิสูจน์และ
มีหลักฐานว่าถูกต้องตามกฎหมาย ส่วนชีวมวลจากไม้ที ่ใช้ในการผลิต
พลังงานชีวภาพนั้นห้ามใช้ไม้จากป่าปฐมภูมิ ไม่ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อ 
สภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม  
 ยุทธศาสตร์ป่าไม้ฉบับใหม่ของสหภาพยุโรปจะเป็นแบบอย่างที่ดี 
ของการปกป้อง ฟื้นฟูและจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนที่สามารถนำไปปรบัใช้ 
กับประเทศอ่ืนๆ อันจะนำมาซึ่งประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อม เสริมสร้างความ 
ยืดหยุ่นของป่าในการรับมือกับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิ 
อากาศ สร้างเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ เพิ่มโอกาสทางธุรกิจ และการ 
จ้างงานที่เชื่อมโยงกับป่าไม้ อีกทั้งเป็นแนวทางที่ส่งเสริมให้ชุมชนได้รับ 
ประโยชน์จากการพิทักษ์ป่า และสร้างความเจริญเติบโตในชนบท 
แหล่งข้อมูล: https://ec.europa.eu/environment/strategy/forest-strategy_en 


