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สวัสดีท่านผู้อ่านครับ 

 ตลาดสหภาพยุโรปเป็นตลาดส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารที ่สำคัญของไทย ปัจจุบันประชาคม 

ในสหภาพยุโรปเกิดกระแสความนิยมบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพมากขึ้น มีการเลือกรับประทานอาหารมากขึ้น 

ทั้งคุณภาพของวัตถุดิบ ความปลอดภัย เช่น ไม่มีสารที ่ก่อให้เกิดอาหารแพ้ และประโยชน์ที ่มีต่อสุขภาพ 

การเปลี่ยนแปลงกระแสในระดับผู้บริโภค จะเป็นปัจจัยที่สำคัญที่ผู้ประกอบการของไทยจะต้องคำนึงและปรับปรุง

พัฒนาสินค้าเกษตรและอาหารให้เข้ากับกระแสบริโภคท่ีเกิดขึ้น 

 วารสารสำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำสหภาพยุโรป ฉบับที่ 10 ประจำเดือนตุลาคม 2564 

จึงขอนำเสนอบทความที ่เกี ่ยวข้องกับกระแสการเปลี ่ยนแปลงการบริโภคในตลาดอาหารเพื ่อสุขภาพ 

(Functional Foods) ในยุโรป รวมถึงการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและมาตรฐานในสหภาพยุโรป ในประเด็น 

ที่ฝรั่งเศสออกกฎห้ามใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกในผักผลไม้สดตั้งแต่ปี 2565 และระบบรับรองมาตรฐานความยั่งยืน

ของไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้เพ่ือเป็นข้อมูลให้ผู้สนใจได้พิจารณาใช้ประโยชน์ในส่วนที่เก่ียวข้องต่อไป 
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ขา่วสารดา้นการเกษตรสหภาพยโุรป 

ตลาดอาหารเพื่อสุขภาพ (Functional foods) 
ในยุโรป 

Functional Food  คือ   

 อาหารที่มีส่วนประกอบที่ทำหน้าที่พิเศษกว่าการให้สารอาหารที ่
จำเป็นต่อร่างกายทั่วไป เช่น ช่วยเสริมภูมิคุ้มกันให้กับร่างกาย ส่งเสริม 
และควบคุมให้ระบบต่างๆ ของร่างกายทำงานได้อย่างปกติ ป้องกัน หรือ 
ชะลอความเสื่อมของเซลล์ ลดความเสี่ยงในการเกิดโรค  
 Functional Food เป็นอาหารที่อยู่กึ่งกลางระหว่างอาหารทั่วไป 
แต่ก็ไม่ถึงกับเป็นอาหารบำบัดโรค เป็นอาหารที่ทำหน้าที่เฉพาะเจาะจงใน 
การส่งเสริมสุขภาพด้านต่างๆ เพิ่มเติมจากประโยชน์ของอาหารทั่วไป 
functional Foods ยังคงสภาพเป็นอาหารไม่อยู่ในรูปแคปซูล/ผง เหมือน
ยาสกัด/ดัดแปลงจากวัตถุดิบธรรมชาติ และบริโภคได้โดยไม่มีข้อจำกัด  
 “Functional Food” หรือเรียกง่ายๆ ว่า “อาหารเพ่ือสุขภาพ” 
แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ 

(1) อาหารธรรมดาที ่มีส่วนผสมจากธรรมชาติที ่อุดมไปด้วย 
สารอาหารที่สำคัญ เช่น วิตามิน แร่ธาตุ สารต้านอนุมูลอิสระ ไขมันที่ดี 
ต่อสุขภาพ ตัวอย่าง conventional functional foods เช่น ผัก ผลไม้ ถั่ว 
เมล็ดธัญพืช พืชตระกูลถั่ว ธัญพืชที่ไม่ผ่านการขัดสี อาหารทะเล สมุนไพร 
เครื่องเทศ อาหารที่ผ่านการหมักด้วยจุลินทรีย์ ชา กาแฟ เป็นต้น 

(2) อาหารเสริมด้วยส่วนผสมเพิ ่มเติมที ่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ 
เหนือกว่าประโยชน์ทางโภชนาการขั ้นพื้นฐาน เช่น วิตามิน แร่ธาตุ 
โปรไบโอติก ไฟเบอร์ ตัวอย่าง fortified functional foods เช่น น้ำผลไม้ 
เสริมแร่ธาตุหรือวิตามิน นมเสริมโปรตีน ผลิตภัณฑ์นม เสริมโปรไบโอติก 
ขนมปังเสริมแคลเซียมหรือวิตามิน ไข่ไก่เสริมโอเมก้า-3 เป็นต้น 

สถานการณ์ | กฎระเบยีบ | แนวโน้มในตลาดอาหารและสนิคา้เกษตรยุโรป 

แนวโน้มการเติบโตของตลาดอาหารเพ่ือสุขภาพ  
 จากข้อมูลของ statista ประเมินว่า ปี 2562 ตลาดอาหารเพื่อสุขภาพ 
ทั่วโลกมีมูลค่าราว 178,000 ล้านเหรียญสหรัฐ และอาจเติบโตเพิ่มขึ้นเป็น 
268,000 ล้านเหรียญสหรัฐภายในปี 2570 หรือเติบโต เฉลี่ยร้อยละ 6.7 
ต่อปีในช่วงระหว่างปี 2564 - 2570 โดยเอเชีย-แปซิฟิกเป็นตลาดขนาด 
ใหญ่ที่สุด (ญี่ปุน จีน) รองลงมา คือ สหรัฐอเมริกา และยุโรป 
 สำหรับตลาดที่สำคัญในยุโรป ได้แก่ เยอรมนี ฝรั่งเศส และสหราช 
อาณาจักร แต่ประชากรในยุโรปเหนือ เช่น ฟินแลนด์ สวีเดน และเนเธอร์แลนด์ 
มีอัตราการบริโภคอาหารเพ่ือสุขภาพสูงกว่าประเทศอ่ืนในยุโรป (โดยเฉพาะ 
ผลิตภัณฑ์นม เน้ือสัตว์ เบเกอร่ี เคร่ืองด่ืม) ในอนาคตตลาดอาหารเพ่ือสุขภาพ 
ของยุโรปมีแนวโน้มเติบโตเฉล่ียร้อยละ 8.3 ต่อปีในช่วงระหว่างปี 2564 - 2570  
ปัจจัยท่ีส่งเสริมการเติบโตของตลาดอาหารเพ่ือสุขภาพในยุโรป 

• ภูมิคุ้มกัน : ผู้บริโภครับรู้และเข้าใจมากขึ้นว่าการบริโภคอาหาร 
อย่างเหมาะสมจะช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน และทำให้ร่างกายแข็งแรง 

• รายได้ : ประชากรมีรายได้สูงขึ้น จึงมีกำลังซื้ออาหาร-เครื่องดื่ม 
ที่ดีต่อสุขภาพเพิ่มขึ้น  

• กระแสรักสขุภาพ (health awareness) และการออกกำลังกาย 

• ผู้ป่วยโรคอ้วน โรคหัวใจ โรคมะเร็งเพิ่ม : ผู้บริโภคจึงพยายาม 
หาทางป้องกันโรคด้วยการกินอาหารท่ีมีประโยชน์ และยังช่วยลดความเส่ียง 
จากโรคเรื้อรังอื่นๆ เช่น โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง 

• นวัตกรรม : ยุโรปเป็นแนวหน้าของโลกด้านนวัตกรรมอาหาร-เคร่ืองด่ืม 
และมีบริษัทขนาดใหญ่จำนวนมากท่ีมีความพร้อมด้านการเงินสำหรับลงทุน
พัฒนาอาหารเพื่อสุขภาพใหม่ๆ ออกสู่ตลาด 

1 



สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำสหภาพยุโรป ฉบับท่ี 10 ประจำเดือนตุลาคม 2564 

 

2 

 

 

 

ปัจจัยท่ีจำกัดการเติบโตของตลาดอาหารเพ่ือสุขภาพในยุโรป 
• ราคา : อาหารเพื่อสุขภาพมักมีต้นทุนการผลิตสูง และราคาแพงกว่า 

อาหารธรรมดาทั่วไป จึงเป็นข้อจำกัดในการตัดสินใจซื้อ 
• เศรษฐกิจ : ในช่วงที่เศรษฐกิจชะลอตัวผู้บริโภคอาจหันไปซื้ออาหาร 

ที่มีราคาถูกลง  
• กฎระเบียบ : สหภาพยุโรปยังไม่มีกฎระเบียบควบคุมอาหารเพื่อสุขภาพ 

โดยเฉพาะแต่มีการใช้กฎระเบียบที่เกี ่ยวข้อง ได้แก่ กฎระเบียบอาหารใหม่ 
(novel food) กฎระเบียบผลิตภัณฑ์อาหารเสริม การติดฉลากอาหาร 
การกล่าวอ้างทาง โภชนาการและสุขภาพ การเติมวิตามินและแร่ธาตุ 
ในอาหาร ซึ่งเข้มงวดและซับซ้อนจำกัดการเติบโตของตลาด 

COVID-19 กระตุ้นความต้องการอาหารเพ่ือสุขภาพ 
 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ประชากรโลก

ให้ความสำคัญการบริโภคอาหารมากยิ่งขึ้น ส่งผลให้ตลาดอาหารเพ่ือสุขภาพ 
เปลี่ยนไป ดังนี ้

- ความต้องการใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติที่ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน 
เพิ่มขึ้น เช่น ขมิ้นชัน ขิง วิตามิน แร่ธาตุ พรีไบโอติก โปรไบโอติก 

- คนออกกำลังกายเพิ่มขึ้นส่งผลให้ตลาดผลิตภัณฑ์โภชนาการกฬีา 
เติบโต เช่น เครื่องดื่มโปรตีน เกลือแร่ เครื่องดื่มเพิ่มพลังงาน ผลิตภัณฑ์ที่มี 
ส่วนผสมช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของเลือด (คาเฟอีน ทอรีน ซิทรูลีน)   

- ผู้บริโภคกลัวการปนเปื้อนของเชื ้อ COVID-19 ที่อาจติดมากับ 
อาหารหรือบรรจุภัณฑ์ ผู ้ประกอบการจึงต้องเสริมสร้างความเชื ่อมั่น 
โดยยกระดับความแข็งแกร่งของมาตรการควบคุมคุณภาพ ความปลอดภัย 
สุขอนามัย และตรวจสอบย้อนกลับได้ตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทาน  

- ผู้บริโภควิตกกังวลและเครียดในช่วง COVID-19 ส่งผลกระทบ 
ต่อสภาพจิตใจ การนอนหรือนำไปสู่ภาวะซึมเศร้า จึงมองหาผลิตภัณฑ์ท่ีช่วย 
ผ่อนคลาย ทำให้การนอนหลับดีขึ้นหรือมีสุขภาวะจิตที่ดี เช่น อาหารเสริม 
หรือเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของสาร cannabidiols (CBD) ช่วยให้ผ่อนคลาย  

- พฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนจาก healthy eating ไปสู่ eating for 
health โดยเน้นอาหารที่ส่งเสริมสุขภาพ และมีคุณค่าทางโภชนาการสูง  

- เพื่อสนับสนุนให้ผู้บริโภคเลือกซื้ออาหารที่ดีต่อสุขภาพได้ง่ายขึ้น 
ส่วนผู้บริโภคมีแนวโน้มซื้ออาหารอินทรีย์ อาหารที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
และอาหารที่ใช้ส่วนผสมจากธรรมชาติ (clean label) เพิ่มมากข้ึน 

      ในอีก 4-5 ปีข้างหน้า อาหารเพื่อสุขภาพจะเป็นที่นิยมมากยิ่งขึ้น 
เพราะมีหลายปัจจััยที่ส่งเสริมการเติบโตของตลาดไม่ว่าจะเป็นการให้ความ 
สำคัญกับคุณภาพชีวิตที่ดี ผู้บริโภคยินดีจ่ายเงินเพิ่มเพื่อซื ้ออาหารที่ดี 
ต่อสุขภาพ โดยคาดว่าความต้องการซื ้ออาหารเพื ่อสุขภาพดังต่อไปนี้  
จะเป็นท่ีนิยมมากข้ึน ได้แก่ 

(1)อาหารเสริมภูมิคุ ้มกันและช่วยการทำงานของระบบย่อย 
อาหาร เช่น อาหารท่ีมีส่วนผสมของสมุนไพร เห็ด วิตามิน โยเกิร์ต นมเปรี้ยว 
อาหารที่ผ่านการหมักด้วยจุลินทรีย์ อาหารที่มีกากใยสูง 

(2) อาหาร-เครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของพรีไบโอติก โปรไบโอติก 
หรือสาร cannabidiols (CBD) เพื่อสุขภาพกาย และสุขภาวะทางจิตที่ดี 

(3) เครื่องดื่มที่มีส่วนผสมจากพฤกษาธรรมชาติหรือสมุนไพร 
เช่น ชามะลิ ชากุหลาบ ชาขิง กาแฟกล่ินวนิลาหรือคาราเมล โดยผู้ประกอบการ 
จะปรับปรุงเครื่องดื่มให้สอดคล้องกับความต้องการผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป 
เช่น ลดปริมาณน้ำตาลหรือเป็นเครื่องดื่มปราศจากน้ำตาล ช่วยผ่อนคลาย  

(4) อาหารทางเลือกที่ใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติ โดยเฉพาะวัตถุดิบ 
ที่มีแหล่งที่มาจากพืช เช่น แป้งหรือเส้นพาสต้าที่ใช้ธัญพืชเทียม (ควินัว 
บัควีท เมล็ดเจีย) ผลิตภัณฑ์นมหรือเนื้อเทียมที่ใช้โปรตีนจากพืช ของว่าง 
ทำจากสาหร่าย อาหารท่ีใช้โปรตีนจากแมลงท่ีมีความย่ังยืนต่อส่ิงแวดล้อม มากกว่า 

 ประเทศไทยเป็นแหล่งผลิตวัตถุดิบที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพมากมาย
ไม่ว่าจะเป็นสมุนไพร เคร่ืองเทศ สารธรรมชาติสกัดจากพืช/สัตว์/ อาหารทะเล 
โปรตีนจากแมลง โปรตีนจากพืช ฯลฯ อีกทั้งไทยมีภาคอุตสาหกรรม อาหาร 
ที่เข้มแข็งและเป็นผู้ส่งออกอาหารระดับโลก ดังนั้น ไทยจึงมีโอกาสพัฒนา 
จากการเป็นผู้ส่งออกวัตถุดิบหรืออาหารแปรรูปท่ัวไป แต่ต่อยอดไปสู่การเป็น 
“ครัวอาหารเพื่อสุขภาพของโลก” ซึ่งจะสร้างความแตกต่างและเพิ่มมูลค่า 
ของผลิตภัณฑ์อาหารที่ส่งออก แต่ทั้งนี้ไทยต้องเตรียมพร้อม แผนการพัฒนา 
ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ ได้แก่ ศึกษาความต้องการของตลาด สนับสนุน  
R&D และการพัฒนาเทคโนโลยีที ่ช่วยรักษาคุณค่าของสารอาหารให้คงอยู่ 
ได้นาน การผนวกความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมเพื่อพัฒนา functional 
foods ใหม่ๆ สนับสนุนการลงทุนพัฒนาประสิทธิภาพ คุณภาพ และ 
มาตรฐานการผลิตที่ดีขึ ้น พัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่คำนึงถึงความปลอดภัย 
ต่อสุขภาพและสิ ่งแวดล้อม ตลอดจนการประชาสัมพันธ์  และผลักดัน 
การส ่งออกไปย ังกล ุ ่มเป ้าหมาย โดยเฉพาะในตลาดสหภาพยุโรป 
ซึ่งมีประชากรเกือบ 450 ล้านคน มีกำลังซื ้อสูง และให้ความสำคัญกับ 
การดูแลรักษาสุขภาพเป็นอย่างยิ่ง  
แหล่งข้อมูล:  
https://www.marketdataforecast.com/market-reports/europe-functional-food-
market 
https://www.foodbev.com/news/covid-19-driving-demand-for-functional-foods-
into-2021/ 
https://www.marketsandmarkets.com/Market-Reports/functional-food-
ingredients-market-9242020.html 
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 ขา่วสารดา้นการเกษตรสหภาพยโุรป 

ฝรั่งเศสออกกฎห้ามใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติก
ในผักผลไม้สดตั้งแต่ปี 2565  

สถานการณ์ | กฎระเบยีบ | แนวโน้มในตลาดอาหารและสนิคา้เกษตรยุโรป 

 ฝรั่งเศสออกกฎห้ามจำหน่ายผักและผลไม้ในบรรจุภัณฑ์พลาสติก 
ซึ่งจะช่วยลดขยะพลาสติกที่ไม่จำเป็นมากถึง 1,000 ล้านชิ้น/ปี คำสั่งนี้ 
เป็นส่วนหนึ่งของกฎหมายต่อต้านของเสียของฝรั่งเศส (France’s Anti-
waste Law) โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อลดขยะพลาสติกและสนับสนุนระบบ 
เศรษฐกิจหมุนเวียน กฎหมายใหม่จะเริ่มมีผลบังคับใช้กับการจำหนา่ย 
ผักและผลไม้สดที่ไม่ได้ผ่านการแปรรูป (unprocessed) รวมทั้งหมด 
30 ชนิด ต้ังแต่วันที ่1 มกราคม 2565 เป็นต้นไป ได้แก่  
 ผัก : กระเทียมต้น (leeks) ซูกินี มะเขือม่วง พริก (peppers) 
แตงกวา มันฝรั่ง แครอท มะเขือเทศผลกลม หัวหอม หัวไชเท้า กะหล่ำปลี 
กะหล ่ำดอก ฟ ัก (squash) หัวผ ักกาด  (parsnips) แรด ิช (radishs) 
แก่นตะวัน (Jerusalem artichokes) และผักจำพวกราก   
 ผลไม ้: แอปเปิ้ล ลูกแพร์ ส้ม คลีเมนไทน์ กีว่ี ส้มจีน มะนาว ส้มโอ 
(grapefruits) ลูกพลัม แตง สับปะรด มะม่วง เสาวรส และลูกพลับ   
 ส่วนผักและผลไม้สดอื่นๆ ฝร่ังเศสจะทยอยยกเลิกใช้บรรจุภัณฑ์ 
พลาสติกเช่นเดียวกัน โดยเร่ิมมีผลบังคับใช้ตามกำหนดเวลา ดังนี้ 

- ตั้งแต่ 30 มิถุนายน 2566 เป็นต้นไป : มะเขือเทศผลเป็นพู มะเขือ 
เทศผลรี มะเขือเทศขนาดเล็ก ต้นหอม early turnips ถั่วแขก Brussels 
sprouts  องุ่น ลูกท้อ เนคทารีน และลูกพีช  

- ตั้งแต่ 31 ธันวาคม  2567 เป็นต้นไป : ผักชิโครี่ หน่อไม้ฝรั่ง เห็ด 
early potatoes บรอกโคลี early carrot และเบบี้แครอท 

- ตั้งแต่ 31 ธันวาคม 2567 เป็นต้นไป : ผักสลัด คอร์นสลัด (lamb s 
lettuce) หน่ออ่อน (young shoots) สมุนไพรหอม (aromatic herbs) 
ผักโขม ผัก sorrel ดอกไม้ที่ทานได้ ถั่วงอก (mung bean shoots)  

- ต ั ้ งแต่  31 ธ ันวาคม  2567 เป ็นต ้นไป  : เชอรี่  แครนเบอร ์รี่  
lingonberries และ physalis  

- ตั้งแต่ 30 มิถุนายน 2569 เป็นต้นไป : ผลไม้ที่จำหน่ายให้ผู้บรโิภค 
เมื่อสุกเต็มที่ และมีฉลากระบุว่าผลไม้นั้นสุกแล้ว  

- ตั้งแต ่30 มิถุนายน 2569 เป็นต้นไป : Sprouted seeds  
- ตั ้งแต่ 30 มิถุนายน 2569 เป็นต้นไป : ราสเบอร์รี่  สตอเบอร์รี่  

บลูเบอร์รี่ แบล็กเบอร์รี่ มะยม (star gooseberry) เรดเคอร์แรนท์ แบล็ก 
เคอร์แรนท์ และกีวี่เบอร์รี่  

กฎหมายห้ามจำหน่ายผักและผลไม้ในบรรจุภัณฑ์พลาสติกของ 
ฝรั่งเศสให้ระยะเวลาผ่อนผัน 6 เดือน โดยผู้ขายสามารถจำหนา่ยผักและ 
ผลไม้ที ่บรรจุหรือมีพลาสติกห่อหุ ้มต่อไปได้อีก  6 เดือนนับจากวันที่ 
กฎหมายเริ่มมีผลบังคับใช้ แต่ต้องผลิตหรือนำเข้ามาในประเทศก่อนวันที่ 
1 มกราคม 2565 ส่วนผักและผลไม้สดอื่นๆ ที่กฎหมายเริ่มมีผลบังคับใช้ 
หลังจากนั้นมีระยะเวลาผ่อนผันไม่เกิน 4 เดือน ผู้ฝ่าฝืนหรือร้านค้าปลีก 
ที่ไม่ปฏิบัติตามจะถูกจำคุก 2 ปี และจ่ายค่าปรับ 100,000 ยูโร 

กฎหมายใหม่นี้เป็นความพยายามของฝรั่งเศสในการจัดการปัญหา
ขยะพลาสติก และมุ่งพัฒนาห่วงโซ่อุปทานให้ยั่งยืนมากขึ้น ซึ่งนอกจาก 
จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการลดปริมาณขยะพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว 
แล้วทิ้ง ยังส่งเสริมให้ประชากรหันมาบริโภคผักผลไม้ตามฤดูกาลหรือ 
ผลิตในท้องถิ่นเพิ่มขึ้น รวมทั้งกระตุ้นการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่สามารถนำ 
กลับมาใช้ใหม่หรือรีไซเคิลได้ กฎหมายใหม่คาดว่าจะส่งผลกระทบตอ่ผัก 
ผลไม้นำเข้ามากที่สุด โดยเฉพาะผักผลไม้นอกฤดูกาลที่ขนส่งมาจาก 
ทางไกล ซึ่งต้องใช้พลาสติกห่อหุ้มเพื่อลดการเน่าเสีย 
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การเปลี่ยนผ่านไปสู่บรรจุภัณฑ์ที่มีความยั่งยืนต่อสิ่งแวดล้อม 
 บรรจุภัณฑ์มีหน้าที่ปกป้องและรักษาคุณภาพ ความปลอดภัยของ 
อาหารให้ผู้บริโภค ทำให้ขนส่งได้สะดวก และลดความสูญเสีย การใช้บรรจุภัณฑ์ 
ในภาคอาหาร-เคร่ืองด่ืมมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนในช่วงทศวรรษท่ีผ่านมา โดยเฉพาะ 
บรรจุภัณฑ์พลาสติก แต่การผลิตพลาสติกต้องใช้ทรัพยากรมาก และส่วนใหญ่ 
ถูกใช้เพียงครั้งเดียวแล้วทิ้ง กลายเป็นขยะที่สร้างมลพิษต่อสิ ่งแวดล้อม 
และทำให้เศรษฐกิจสูญเสียทรัพยากรอันมีค่าไป 
 ภาคอาหาร-เครื่องดื่มเป็นธุรกิจที่ใช้บรรจุภัณฑ์มากที่สุด จึงเป็น 
ตัวแปรสำคัญในการลดขยะบรรจุภัณฑ์ โดยเปลี่ยนไปสู่การใช้บรรจุภัณฑ์ 
ที่ยั่งยืน และยึดหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (circular economy) นั่นคือ  

- หลีกเลี ่ยง/ลดการใช้บรรจุภัณฑ์ที ่ไม่จำเป็น  (Prevention/ 
reduction) : เป็นวิธีที่ดีท่ีสุดในการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และ 
ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งซุปเปอร์มาเก็ตในยุโรปค่อยๆ ยกเลิกการใช้ 
บรรจุภัณฑ์ที่ไม่จำเป็น ลดขนาดและปริมาณการใช้บรรจุภัณฑ์ให้น้อยลง 
รวมถึงเปลี่ยนไปใช้บรรจุภัณฑ์ที ่ทานได้หรือผลิตมาจากพืช อย่างไรก็ดี 
การหลีกเลี่ยงหรือลดการใช้บรรจุภัณฑ์ต้องไม่ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัย 
อาหาร และไม่ทำให้ขยะอาหารเพิ่มขึ้น  

- นำกลับมาใช้ใหม่ (Reuse) : เป็นแนวทางที ่ได้ร ับความนิยม 
เพิ่มขึ้นในยุโรป แต่การนำบรรจุภัณฑ์พลาสติกกลับมาใช้ใหม่ยังมีขอบเขต 
จำกัดอยู่แค่เพียงในระดับภูมิภาคหรือท้องถิ่น เช่น กิจการส่งอาหารตามบ้าน 
หรือ take-away food ซึ ่งล ูกค ้าสามารถส่งค ืนบรรจุภ ัณฑ์พลาสติก 
ที่ใช้แล้วให้กับทางร้านเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่  หรือบางประเทศนำระบบ 
การมัดจำ-คืน เงินมาใช้กับขวด PET ซึ่งนอกจากช่วยลดขยะบรรจุภัณฑ์ 
พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง ยังก่อให้เกิดผลประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อม 
สภาพภูมิอากาศ เศรษฐกิจ และสังคม  

- พลาสติกรีไซเคิล (Recycled) : สหภาพยุโรปสนับสนุนการเพิ่ม 
สัดส่วนของพลาสติกรีไซเคิลในบรรจุภัณฑ์อาหาร โดยต้องคำนึงถึงความ 
ปลอดภัยอาหารเป็นหลัก การใช้พลาสติกรีไซเคิลจะช่วยลดแรงกดดันต่อ 
สิ่งแวดล้อม เพิ่มการลงทุนในอุตสาหกรรมคัดแยกและรีไซเคิลขยะ รวมทั้ง 
กระตุ้นการพัฒนาเทคโนโลยีแปรรูปพลาสติกที่ใช้แล้วให้มีคุณภาพเหมาะ  
สมกับการนำมาบรรจุอาหารใหม ่อย่างไรก็ดี ราคาพลาสติกมักผันผวนตาม 
ราคาน้ำมัน โดยการผลิตพลาสติกใหม่มีต้นทุนต่ำกว่าในช่วงราคาน้ำมันถูก 
จึงเป็นอุปสรรคต่อการเติบโตของอุตสาหกรรมผลิตพลาสติกรีไซเคิล 

 

สหภาพยุโรปกับการต่อสู้ปัญหาจากขยะพลาสติก 
 ภาคอาหาร-เครื่องดื่มของยุโรปใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกเฉลี่ยปีละ 
8,200 ล้านตัน และตัวเลขดังกล่าวเพิ่มขึ้นร้อยละ 2 ต่อปีระหว่างป ี2556 - 
2560 เพราะจำนวนประชากรยุโรปและครัวเรือนขนาดเล็กเพิ่มขี้น อีกทั้ง 
พฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนไป โดยคนรุ่นใหม่นิยมซื้อสินค้าที่ให้ความ 
สะดวกสบาย (อาทิ ผักผลไม้ที่หั่นและบรรจุอยู่ในกล่อง/ถุงพร้อมใช้ หรือ 
พร้อมทาน) ทำให้ความต้องการใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกในยุโรปเติบโต 
 สหภาพยุโรปได้ออกกฎระเบียบสหภาพยุโรปเพื่อต่อสู้กับปัญหา 
ขยะพลาสติก ได้แก่ Directive 94/62/EC ว่าด้วยการจัดการบรรจุภัณฑ์ 
และ Directive (EU) 2019/904 ว่าด้วยการห้ามใช้พลาสติกแบบครั้งเดียว 
แล้วทิ้ง (single-use plastics) เพื่อป้องกันและลดผลกระทบของผลิตภัณฑ์ 
พลาสติกบางชนิดที ่ทำลายสิ ่งแวดล้อมทางทะเลและสุขภาพมนุษย์  
รวมทั ้งย ุทธศาสตร์พลาสติกของสหภาพยุโรป  (EU Plastic Strategy) 
ซึ่งตั้งเป้าหมายเพ่ิมการรีไซเคิลบรรจุภัณฑ์พลาสติกเป็นอย่างน้อยร้อยละ 50 
ภายในปี 2568 และเพิ่มขึ้น เป็นร้อยละ 55 ภายในป ี2573 
 นอกจากนี้ ภาคเอกชน รัฐบาลและ NGOs ในหลายประเทศได้ให้ 
คำมั่นสัญญาว่าจะร่วมกันต่อสู้ภัยพิบัติจากพลาสติก เช่น UK Plastic Pact 
มุ่งลดจำนวนบรรจุภัณฑ์พลาสติกท่ีวางจำหน่ายในซุปเปอร์มาร์เก็ต เร่งพัฒนา 
นวัตกรรม และสร้างระบบรีไซเคิลที่แข็งแกร่งในสหราชอาณาจักร, Dutch 
Plastic Pact ตั้งเป้าหมายว่าผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์พลาสติกทั้งหมด 
จะต้องนำกลับมาใช้ใหม่หรือรีไซเคิลได้ 100% ภายในปี 2568 และ France’s 
packaging pact ที่สมาชิกให้คำสัญญาว่าบรรจุภัณฑ์ทั ้งหลาย  จะต้อง 
ถูกออกแบบอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (eco-designing) โดยสามารถ 
นำกลับมาใช้ใหม่ รีไซเคิลหรือย่อยสลายได้ 100% ภายในปี 2568  
 ฝรั่งเศสนับเป็นชาติแรกในสหภาพยุโรปที่ออกกฎหมายห้ามใช้ 
บรรจุภัณฑ์พลาสติกในผักและผลไม้ เริ่มตั้งแต่ปี 2565 เป็นต้นไป ซึ่งเป็น
ส่วนหนึ่งของแผนการยกเลิกใช้ single-use plastic ทั้งหมด ภายในปี 2583 
สเปนเป็นอีกหนึ่งประเทศที่ออกกฎหมายคล้ายคลึงกับฝรั่งเศส โดยห้าม 
จำหน่ายผักและผลไม้ที่มีน้ำหนักน้อยกว่า 1.5 กิโลกรัม ท่ีบรรจุหรือห่อหุ้ม 
ในพลาสติกเริ่มตั้งแต่ปี 2566 เป็นต้นไป กฎหมายใหม่ของสเปนนา่จะมีผล 
ต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภค โดยซื้อผักผลไม้ในปริมาณที่มากข้ึน 
หรือเปลี่ยนมาใช้บรรจุภัณฑ์ที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้เพิ่มขึ้น 
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- วัสดุทดแทน (Alternative materials) : ผู ้ประกอบการอาหาร 
ค่อยๆ เปลี่ยนจากการใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกไปสู่วัสดุทดแทนชนิดอื่นเพิ่ม 
มากขึ้น เช่น กระดาษ พลาสติกชีวภาพ (bio-based plastic) พลาสติก 
ที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ (biodegradable plastic) เพราะดีต่อสิ่งแวดล้อม 
และยั่งยืนมากกว่า แต่การใช้วัสดุทดแทนต้องคำนึงถึงผลกระทบต่อการ 
ปล่อยคาร์บอนตลอดทั้งวงจรชีวิต ไม่แก่งแย่งใช้พื้นที่เกษตรกับพืชอาหาร 
หรือควรผลิตมาจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร รวมทั้งควรมีระบบจดัเก็บ 
และจัดการขยะพลาสติกย่อยสลายได้ที่มีประสิทธิภาพ 

- บรรจุภัณฑ์อัจฉริยะ (Intelligent packaing) : เป็นบรรจุภัณฑ์ 
นวัตกรรมใหม่ที่สามารถช่วยยืดอายุการเก็บรักษา ชะลอการเติบโตของเช้ือ 
จุลินทรีย์ ควบคุมคุณภาพ ทำหน้าที่เป็นตัวชี้วัดระดับความสด/ความสุก 
หรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพอาหารได้อย่างแม่นยำมากข้ึน ทำให้การสูญเสยี 
อาหารลดลง รักษาคุณภาพ และเพิ่มความปลอดภัยของอาหาร แต่ปัจจุบัน 
การใช้บรรจุภัณฑ์อัจฉริยะยังจำกัดหรืออยู่ในข้ันทดลอง เพราะเทคโนโลยีนี้ 
ยังไม่แพร่หลายมากนัก และมีต้นทุนสูงกว่าบรรจุภัณฑ์พลาสติกทั่วไป   
 

นัยยะสำหรับประเทศไทย 
       ในช่วงไม่กี่ปีข้างหน้าคาดว่าจะเห็นการเปลี่ยนแปลงของบรรจุภัณฑ์ 
อาหารท่ีจำหน่ายในตลาดสหภาพยุโรป เพราะการเปล่ียนแปลงของกฎหมาย 
ในระดับประเทศและภูมิภาค โดยบรรจุภัณฑ์นอกจากทำหน้าท่ี ในการรักษา 
คุณภาพและความปลอดภัยของอาหารแล้ว ยังต้องคำนึงถึง ความยั่งยืน 
และการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  
 การที่ฝรั่งเศสออกกฎหมายห้ามใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกในผักและ 
ผลไม้ 30 ชนิดเริ่มตั้งแต่ปี 2565 และจะขยายการบังคับใช้ไปยังผักและ 
ผลไม้ชนิดอื่นๆ ภายในกลางป ี2569 จะกระตุ้นให้ผู้ประกอบการผกัผลไม ้
ทั้งในและนอกสหภาพยุโรปต้องรีบปรับตัว โดยลดการใช้บรรจุภัณฑ์ 
พลาสติกที่ฟุ่มเฟือย เปลี่ยนไปใช้วัสดุทางเลือกอื่นที่มีความยั่งยืนมากกว่า 
หรือพลาสติกชีวภาพที่ผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติ (เช่น ข้าวโพด เซลลูโลส 
แป้ง เปลือกมันฝรั่ง) ซึ่งย่อยสลายง่ายและไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม 
 ประเทศไทยส่งพืชผักส่งออกไปยังสหภาพยุโรปมีมูลค่าเฉลี่ย ปีละ
ประมาณ 2,000 ล้านบาทหรือมากกว่า 20,000 ตัน/ปี (เช่น มะละกอ 
มะม่วง มะพร้าว ทุเรียน พริก หน่อไม้ หน่อไม้ฝรั ่ง ข้าวโพดหวาน 
พืชผักสวนครัวแช่เย็น) นำเข้าทางประเทศเนเธอร์แลนด์ และ ฝรั่งเศส 
การส่งออกผักและผลไม้สดมายังตลาดสหภาพยุโรป ต้องเข้มงวดกวดขัน 
เรื่องสารตกค้างจากสารปราบศัตรูพืช เชื้อจุลินทรีย์ โรคหรือแมลงศัตรูพืช 
การควบคุมคุณภาพมาตรฐานในการผลิต และการตรวจสอบย้อนกลับ 
อีกทั้ง ในอนาคตสหภาพยุโรปจะให้ความสำคัญกับความยั่งยืนตลอด 
ห่วงโซ่อุปทานมากยิ่งขึ้น ตั้งแต่วัตถุดิบที่ใช้ กระบวนการผลิต แปรรูป 
ขนส่ง บรรจุภัณฑ์ ไปจนถึงการกำจัดของเสีย ซึ ่งผ ู ้ส ่งออกผักและ 
ผลไม ้สดของไทยต้องพัฒนากระบวนการผลิตให้ส่งผลกระทบต่อ
สิ ่งแวดล้อมน้อยลง หลีกเลี ่ยง/ ลดการใช้บรรจุภัณฑ์ที ่ไม ่จำเป็น 
ใช้บรรจุภัณฑ์ที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้ บรรจุภัณฑ์ที่ผลิตจากวัสดุรีไซเคิล 
วัสดุทดแทนหรือวัตถุดิบจากพืช ซึ่งแม้จะทำให้ผู้ประกอบการมีต้นทุน 
เพิ่มขึ้นแต่เป็นกระแสที่ตลาดและผู้บริโภคเรียกร้อง และบางประเทศ 
ในยุโรปเริ ่มออกเป็นกฏหมายบังคับใช้ และมีแนวโน้มจะบังคับใช้ทั่ว
สหภาพยุโรปในอนาคต 
 
แหล่งข้อมูล 
- ข่าว "France bans plastic packaging on fresh fruit and vegetables from 
January 2022" โดย IHS Markit, Food and Agricultural Policy 
- รายงานการศกึษาเรื่อง "Recycling Food Packaging and Food Waste in Plastic 
Revolution” โดย European Economic and Social Committee 

 

ตัวอย่างบรรจุภัณฑ์ยั่งยืนในยุโรป  
บริษัท Fazer ผู้ผลิตขนมปังและผลิตภัณฑ์ 
เบเกอรี่ในสวีเดนลดขนาดและความหนาของ
ถุงพลาสติกที่ใช้บรรจุขนมปัง เพื่อลดการใช้
พลาสติก 

กล่องอาหารที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้หลาย
ครั้งผลิตโดยบริษัท ReCircle (สวิสเซอร์ 
แลนด ์ )  และ Ecobox (ล ักเซมเบ ิร ์ก) 
ถูกนำมาใช้กับบริการจัดส่งอาหารตาม 
บ้านหรือในโรงอาหาร 

บร ิษ ัท KP ผ ู ้ผล ิตฟ ิลม ์และบรรจุภ ัณฑ์  
อาหารรายใหญ่ในเยอรมนีผลิตกล่องบรรจุ 
อาหาร/ผลไม้/เบเกอรี่จากพลาสติกรีไซเคิล 
100% (rPET) ซึ่งผ่านการรับรองมาตรฐาน 
ความปลอดภัยโดย EFSA 

บ ร ิ ษ ั ท  Arvid Nordquist ใ น ส ว ี เ ดน 
เปลี่ยนมาใช้บรรจุภัณฑ์กาแฟที่ผลิตจาก
พลาสติกชีวภาพ 70% (Bio-PE) ที่เหลือ 
อีก 30% จำเป็นต้องใช้พลาสติกจากเชื้อ 
เพลิงฟอสซิล เพื ่อปิดผนึกและปกป้อง 
เมล็ดกาแฟจากการสัมผัสกับออกซิเจน 
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 ขา่วสารดา้นการเกษตรสหภาพยโุรป 

ระบบรับรองมาตรฐานความยั่งยืนของไม้ 
และผลิตภัณฑ์จากไม้ 

 ระบบรับรองมาตรฐานความยั่งยืนของไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้มีด้วย
กันหลากหลาย แต่ระบบที่เป็นที่รู ้จักมากที่สุด คือ มาตรฐานของ FSC 
(Forest Stewardship Council) และมาตรฐาน PEFC (Program for the 
Endorsement of Forest Certification Scheme)   
ระบบรับรองมาตรฐานขององค์กรพิทักษ์ป่าไม้หรือ FSC  
 Forest Stewardship Council (FSC) ค ือ องค ์กรอ ิสระเก ี ่ยวกับ 
มาตรฐานการรับรองป่าไม้ที่ได้รบัการยอมรับทั่วโลก ก่อตั้งข้ึนครั้งแรกเมื่อป ี
ค.ศ. 1993 มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่เมืองบอนด์ ประเทศเยอรมนี FSC เป็น 
องค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือของกลุ่มต่างๆ จากท่ัว 
โลก เช่น กลุ่มนักอนุรักษ์ป่าไม้และสิ่งแวดล้อม ผู้ค้าไม้ ผู้ผลิตสินค้าจากไม้ 
และองค์กรผู้ให้การรับรองไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้  เพื่อจัดทำระบบการ 
รับรองมาตรฐานไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ ซึ่งรับประกันว่าไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ 
ที่ได้รับการประทับตรา FSC มาจากป่าธรรมชาติหรือป่าปลูกท่ีมีการจัดการ 
ป่า อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ และเป็นที่ยอมรับระดับนานาชาติ   
 การรับรองมาตรฐานของ FSC แบ่งเป็น 3 ประเภท คือ  

(1) FSC Forest Management (FSC FM) คือ การร ับรองป่าไม้ 
หรือพื้นที่ปลูกป่าที่มีการจัดการป่าอย่างรับผิดชอบตามแนวทางที่  FSC 
กำหนดไว้ โดยครอบคลุมตั้งแต่การปลูกไม้ ไปจนถึงการตัดไม้เพื่อใช้เป็น 
วัตถุดิบสำหรับกระบวนการถัดไป 

(2) FSC Chain of Custody (FSC CoC) คือ การรับรองมาตรฐาน 
การจัดการห่วงโซ่ผลิตภัณฑ์ ซึ่งครอบคลุมกระบวนการทั้งหมดตั้งแต่การ 
จัดหาวัตถุดิบจากป่าไม้ การผลิต การแปรรูป การจัดจำหน่ายไปจนกระทั่ง 
ส่งถึงผู้ซื้อ เพื่อรับรองว่าเป็นสินค้ามาจากแหล่งที่ถูกกฎหมาย มีการจัดการ 
ที่ด ีไม่มีการปะปนของวัสดุที่ไม่ผ่านการรับรองหรือไม่ทราบที่มา 
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(3) FSC Controlled Wood (FSC CW) ค ือ  การร ับรองไม ้ที่  
ควบคุม โดยเป็นวัตถุดิบที่มีต้นกำเนิดในป่าไมห้รือพ้ืนท่ีไมป้ลูกที่ไมไ่ดผ้า่น 
การรับรอง FSC แต่เป็นไปตามข้อกำหนดของ FSC Controlled Wood 
Standard นั่นคือ เป็นไม้ที่ถูกกฎหมาย มาจากแหล่งที่มีความเสี่ยงต่ำ 
คำนึงถึงสังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งสามารถใช้เป็นส่วนประกอบร่วมกบัไม้ 
หรือวัสดุที่ผ่านการรับรอง FSC และระบุคำบนฉลากว่า “FSC Mix”   

ปัจจุบันมีป่าไม้หรือพื ้นที ่ปลูกป่าทั ่วโลกที ่ได้รับการรับรองว่า 
สอดคล้องกับหลักการและเกณฑ์การจัดการป่าอย่างยั่งยืนตามแนวทาง 
ของ FSC 228 ล้านเฮกตาร์ มีบริษัท/ผู้ประกอบการที่ได้รับการรับรอง 
มาตรฐานการจัดการห่วงโซ่ผลิตภัณฑ์ (CoC) 49,419 ราย และมีสมาชิก 
1,165 กลุ่ม/องค์กรใน 89 ประเทศ จึงเป็นหน่ึงในระบบรับรองมาตรฐาน 
ความยั่งยืนของไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล 

สำหรับฉลาก FSC มีด้วยกัน 3 รูปแบบ โดยขึ้นอยู่กับวัสดุที่ใช้เป็น 
องค์ประกอบว่ามีสถานะการรับรองจัดอยู่ในประเภทใด ได้แก่ 

- FSC 100% หมายถึง ใช้วัสดุที่มาจากการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน 
ทั้งหมด  

- FSC Mix หมายถึง ใช้วัสดุที่ผ่านการรับรอง FSC ร่วมกับวัสดุจาก 
ไม้ที่ควบคุม (non-certified CW) หรือวัสดุที่มาจากการรีไซเคิล  

- FSC recycled หมายถึง ใช้วัสดุที่มาจากการรีไซเคิล 
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ระบบรับรองมาตรฐานการจัดการป่าหรือ  PEFC  
 Program for the Endorsement of Forest Certification 
Scheme (PEFC) เป็นองค์กรเอกชนระดับนานาชาติที่ไม่หวังผลกำไร ก่อ 
ตั้งข้ึนเมื่อปี ค.ศ. 1999 มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ท่ีเมืองเจนีวา สวิสเซอร์แลนด์ 
PEFC มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการจัดการป่าไม้แบบยั่งยืนเช่นเดียวกับ 
FSC แต่แตกต่างกันตรงที่ FSC เป็นการรับรองผ่านบุคคลที่สอง (Second 
party certification) คือ องค์กรที่เป็นสมาชิกของ FSC โดยป่าไม้จะได้รับ 
การตรวจสอบและรับรองตามหลักการ 10 ข้อของ FSC ซึ่งการตรวจสอบนี้ 
ดำเนินการโดยองค์กรอิสระ เช่น Soil Association, SGS ที่มีอยู่ในหลาย 
ประเทศท่ัวโลก, TÜV Nord ในเยอรมนี  ซึ่งเป็นองค์กรในความ ร่วมมือของ 
FSC ในขณะที่  PEFC เป ็นการร ับรองผ ่ านบ ุคคลที่  3 (Third party 
certification) คือ หน่วยงานภายนอกหรือที่เรียกว่า Certification Body 
ซึ่งทำหน้าท่ีดูแลตลอดห่วงโซ่อุปทานค้าไม้ เพื่อส่งเสริมการจัดการป่าไม้ที่มี 
คุณภาพ และเพื่อให้ผู้บริโภคแน่ใจได้ว่าผลิตภัณฑ์ไม้แปรรูปมาจากขั้นตอน 
การผลิตที่คำนึงถึงมาตรฐานสูงสุดด้านนิเวศวิทยา สังคมและจริยธรรม  
 การรับรองมาตรฐาน PEFC แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 

- PEFC Forest Management หรือการรับรองการจัดการสวนป่า 
โดยรับรองไม้และผลิตภัณฑ์ไม้จากป่าท่ีมีระบบการจัดการอย่างยั่งยืน 

- PEFC Chain of Custody หรือการรับรองมาตรฐานห่วงโซ่การ 
ควบคุมผลิตภัณฑ์จากป่าไม้ คือ ระบบการตรวจสอบควบคุมการเคลื่อน 
ย้ายไม้จากต้นตอไปจนถึงผลิตภัณฑ์ไม้ โดยวัสดุไม้ที่มาจากป่าไปสู่ผู้บริโภค 
จะต้องได้รับการตรวจสอบ และมีเอกสารแสดงแหล่งที่มาของไม้ ทำให้ผู้ซื้อ 
มั ่นใจได้ว่าสินค้าที ่มีส่วนผสมของวัสดุจากไม้นั ้นไม่ทำอันตรายต่อป่า  
มีแหล่งที่มา และส่งเสริมการทำป่าไม้อย่างมีความรับผิดชอบ  
 ปัจจุบันมีพื้นที่ ่ป่าที่สอดคล้องกับแนวทางการจัดการป่าไม้อย่าง 
ยั่งยืนของ PEFC 330 ล้านเฮกตาร์ มีบริษัท/ผู้ประกอบการกว่า 20,000 
รายที่ได้รับการรับรองมาตรฐานห่่วงโซ่การควบคุมผลิตภัณฑ์จากป่าไม้  
(CoC) ใน 55 ประเทศ จึงเป็นระบบการรับรองป่าไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ที่  
ใหญ่ที่สุดในโลก สินค้าท่ัวไปที่มักพบเห็นเครื่องหมาย PEFC เช่น ไม้แปรรปู 
ไม้ยางพารา เฟอร์นิเจอร์ ไม้เพื่อการขนส่งและบรรจุภัณฑ์ กระดาษพิมพ์ 
กล่อง/ถ้วยกระดาษ ของเล่นเด็กทำจากไม้ เป็นต้น 
 

 สำหรับประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) 
ได้รับลิขสิทธิ์จาก PEFC ให้มีอำนาจในการดำเนินการออกใบรับรองการ 
จัดการป่าไม้ของประเทศไทยหรือ “ระบบรับรองการจัดการป่าไม้ของไทย 
(Thailand Forest Certification System : TFCS)” แต่เพียงผู ้เดียว 
ซึ่งดำเนินงานและกำกับดูแลโดยสำนักงานการรับรองไม้เศรษฐกิจไทย 
สถาบันอุตสาหกรรมเพื่อการเกษตร โดยระบบรับรองการจัดการป่าไม้ของ 
ไทย (TFCS) สามารถให้การรับรองเทียบมาตรฐานของ PEFC อันประกอบ 
ด้วย มาตรฐานการจัดการสวนป่าไม้เศรษฐกิจอย่างย ั ่งย ืน  (Forest 
Management : FM) และมาตรฐานห่วงโซ่การควบคุมผลิตภัณฑจ์ากปา่ไม้ 
(Chain of Custody : CoC) 

ประโยชน์จากการสนับสนุนไม้หรือผลิตภัณฑ์จากไม้ที่ได้รับการรับรอง  
มาตรฐานของ FSC หรือ PEFC 
1) สิ่งแวดล้อม สินค้าที่ได้รับเครื่องหมายรับรอง FSC หรือ PEFC มาจาก 
ป่าท่ีมีการเก็บเกี่ยวอย่างคำนึงถึงความหลากหลายทางชีวภาพ ผลผลิตและ 
กระบวนการทางนิเวศวิทยาของป่า ช่่วยส่งเสริมการเจริญเติบโตของป่า 
เพิ ่มการกักเก็บคาร์บอนในดิน (carbon sequestration) และลดความ 
เสี่ยงจากภัยธรรมชาติต่างๆ เช่น ไฟไหม้ป่า โรคและแมลงศัตรูพืช 
2) สังคม การสนับสนุนผลิตภัณฑ์ที ่มาจากการจัดการป่าไม้แบบยั่งยืน 
นำมาซึ่งประโยชน์ต่อสังคม เช่น สนับสนุนการจ้างงานที่คำนึงถึงสิทธิ  
แรงงานและเงื่อนไขการจ้างงานที่เป็นธรรม มีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจเพิ่ม 
ขึ้นจากการปลูกป่าใกล้ชุมชน การจัดการป่าไม้ที่เชื่อมโยงกับด้านการศึกษา 
การดูแลสุขภาพ และการให้ความรู้แก่ชุมชนในการคุ้มครองป่าไม้ขั้นต้น 
รวมทั้งสร้างแรงจูงใจให้คนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมดูแลรักษาทรัพยากรป่าไม้ 
3) เศรษฐกิจ การสนับสนุนผลิตภัณฑ์ที่มาการจัดการป่าไม้แบบยั่งยืนจะ 
ก่อให้เกิดผลดีต่อการจ้างงาน สร้างรายได้ให้แก่ชุมชน พัฒนาเศรษฐกิจ 
ในชนบท สร้างมูลค่าเพิ่มของสินค้า และสร้างโอกาสทางการค้าเพิ่มขึ้น 
โดยเฉพาะการเข้าถึงตลาดประเทศพัฒนาแล้วที่มีกฎระเบียบเข้มงวดใน 
การควบคุมการนำเข้าไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ที่ถูกกฎหมายเท่านั้น อาทิ 
สหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย 
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กฎระเบียบและเงื่อนไขการนำเข้าไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ของสหภาพยุโรป 
• กฎระเบียบว่าด้วยความปลอดภัยสำหรับสินค้าทั่วไป (General 

Product Safety Directive) 
• กฎระเบียบ REACH (Registration, Evaluation, Authorisation 

and Restriction of Chemicals) เพื่อป้องกันอันตรายจากการใช้สารเคมี 
โดยห้ามใช้สารเคลือบ สารป้องกันไม้ผุหรือสารเพิ่มความทนทานของไม้  
ที่มีส่วนประกอบของสารเคมีอันตราย (เช่น สาร Formaldehyde สาร  
pentachlorphenol) ส่วนสีที่ใช้ทาหรือเคลือบปกป้องเนื้อไม้บนชิ้นส่วน 
ไม้ที่นำไปทำเป็นเฟอร์นิเจอร์หรือของเล่นเด็กต้องปราศจากสารอันตราย 
(เช่น สารตะกั่ว สารปรอท สารหนู)  
• กฎระเบียบควบคุมการค้าไม ้(EU Timber Regulation : EUTR) 

ห้ามจำหน่ายหรือนำเข้าสินค้าไม้ที่ผิดกฎหมายเข้าสู่ตลาดสหภาพยุโรป 
กฎระเบียบ EUTR เป็นส่วนหนึ่งของแผนปฏิบัติการเพื่อหยุดยั้งการทำไม้ 
และการค ้าไม ้ท ี ่ผ ิดกฎหมายของสหภาพย ุ โรป  (The Forest Law 
Enforcement, Governance and Trade Action Plan : FLEGT)  
• เครื่องหมาย CE Mark บนผลิตภัณฑ์ไม้ที่ใช้ในการก่อสร้าง (เช่น 

หน้าต่าง ประตู กรอบไม้ พื ้นปาร์เก้ ไม้ลามิเนต) โดยรับรองว่าเป็น 
ผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องกับกฎระเบียบและมาตรฐานสหภาพยุโรป 
• อนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืช 

ป่าที่ใกล้สูญพันธุ์หรืออนุสัญญาไซเตส (Convention on International 
Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora : CITES) 
โดยการเก็บเกี่ยวและส่งออกของป่าหรือพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์หรือกำลังถูก 
คุกคามจะถูกกฎหมายก็ต่อเมื่อเป็นชนิดพันธุ์ที่มีชื่ออยู่ในบัญชีอนุสัญญา  
CITES และมีหนังสืออนุญาต (CITES permit)   
• กฎระเบียบบรรจุภัณฑ์ และมาตรฐานระหว่างประเทศสำหรับ 

มาตรการสุขอนามัยพืช (ISPM 15) กำหนดให้บรรจุภัณฑ์ที่ทำด้วยไม้  
เช่น ลังไม้ กล่องไม้ ไม้กันกระแทก ไม้รองสินค้า/พาเลท วงล้อไม้ ต้องผ่าน 
วิธีการควบคุมกำจัดศัตรูพืช และประทับตรารับรอง ISPM 15 เพื่อป้องกัน 
การแพร่ระบาดของศัตรูพืชที่อาจติดมากับไม้ 
 นอกจากกฎระเบียบและเงื่อนไขข้างต้นทีต่้องปฏิบัติตามแล้ว ผู้นำ 
เข้าไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ในสหภาพยุโรปมักเรียกร้องให้สินค้าที่ใช้วัสดุ  
ไม้จะต้องยืนยันแหล่งท่ีมา ตรวจสอบย้อนกลับได้ และไม่ทำอันตรายต่อปา่ 
โดยระบบร ับรองมาตรฐานความย ั ่ งย ืนแบบสม ัครใจ  (voluntary)  
ที่พบบ่อยในผลิตภัณฑ์จากไม้ที่วางจำหน่ายในตลาดสหภาพยุโรป  ได้แก่ 

มาตรฐานของ FSC และ PEFC ซึ่งแม้มีหลักการและเกณฑ์ช้ีวัดระหว่าง 2 
มาตรฐานที่แตกต่างกัน แต่ต่างก็มุ่งเป้าหมายสูงสุด คือ การจัดการปา่ไม้ 
อย่างยั่งยืน นอกจากน้ี ผู้นำเข้าอาจเรียกร้องให้สินค้าต้องผ่านการรับรอง 
มาตรฐานอื่นๆ อาทิ ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร (Corporate 
Responsibility) ฉลากสิ่งแวดล้อม (Eco-label) การค้าที่เป็นธรรม (fair 
trade) หรือมาตรฐานระบบจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001) เป็นต้น 

 สหภาพยุโรปมีแนวโน้มให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์ 
ทรัพยากรธรรมชาติ และการเปลี ่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพิ ่มขึ้น  
โดยเฉพาะภายหลังประกาศแผนปฏิรูปเศรษฐกิจ  European Green 
Deal เมื่อเดือน ธ.ค. 62 โดยมุ่งให้สหภาพยุโรปเป็นภูมิภาคแรกของโลก 
ที ่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ภายในปี  2593 (ค.ศ. 2050)  
ซึ่งการจะบรรลุเป้าหมายดังกล่าวได้ต้องอาศัยนโยบายหลายด้านทำงาน 
ร่วมกันไม่ว่าจะเป็นนโยบายสิ่งแวดล้อม สภาพภูมิอากาศ การค้า ป่าไม้ 
พลังงาน อุตสาหกรรม เกษตร การวิจัยและนวัตกรรม ฯลฯ ล่าสุดเมื่อ 
เดือน ก.ค. 64 สหภาพยุโรปออกยุทธศาสตร์ป่าไม้ฉบับใหม่ (New EU 
forest Strategy for 2030) โดยมุ่งปกป้อง ฟื้นฟูและสร้างความยืดหยุ่น 
ให้กับป่าผ่านการสนับสนุนการจัดการป่าท่ีดีต่อส่ิงแวดล้อม สภาพภูมิอากาศ 
และคน รวมทั้งรับรองบทบาทท่ีหลากหลายของป่าไม้  
  นโยบายสหภาพยุโรปที่มุ่งสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน เป็นสังคมที่มี 
คาร์บอนต่ำ เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า และ 
ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดลอ้ม จะเป็นแรงกระตุ้นให้ความต้องการใช้ไมห้รอื 
ผลิตภัณฑ์จากไม้ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานความยั่งยืน FSC และ PEFC 
เพิ่มขึ้นอีกมาก เช่น ไม้ที่ใช้ในภาคก่อสร้าง การผลิตหีบห่อบรรจุภัณฑ์ ถุง 
หรือภาชนะทำจากกระดาษทดแทนพลาสติก การผลิตพลังงานชีวภาพ 
ด้วยชีวมวลจากไม้ ใช้ในการผลิตเฟอร์นิเจอร์หรือตกแต่งอาคารบ้านเรือน 
หรือใช้เส้นใยธรรมชาติผลิตสิ่งทอที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เป็นต้น การ 
สนับสนุนการใช้ไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ที ่มาจากการจัดการป่าอย่าง 
ยั่งยืนไม่เพียงส่งผลดีต่อสิ ่งแวดล้อม แต่ยังเชื ่อมโยงกับการต่อสู ้กับ 
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศผ่านการเพิ่มการกักเก็บ
คาร์บอนในดิน การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ สนับสนุน 
เศรษฐกิจชีวภาพ การจ้างงาน และการพัฒนาชนบท 
 



 
 

นัยยะสำหรับประเทศไทย 
 ประเทศไทยมีพื้นที่ป่ารวม 16.4 ล้านเฮกตาร์หรือร้อยละ 32.1 ของพื้นที่ทั้งหมด 
แบ่งเป็น ป่าธรรมชาติ (ร้อยละ 41) ป่าเกิดใหม่ตามธรรมชาติ (ร้อยละ 35) และป่าปลูก 
(ร้อยละ 24) นับว่าไทยมีพื้นที่ป่าปลูกมากที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ส่วนใหญ่ปลูก 
ต้นยางพารา ไทยยังเป็นศูนย์กลางผลิตและส่งออกไม้ที่สำคัญของภูมิภาค โดยเฉพาะ 
ผลิตภัณฑ์จากไม้ยางพารา นอกจากนี้ ไทยยังเป็นผู้ผลิตยางธรรมชาติมากอันดับ 1 
ของโลก จากข้อมูลปี 2563 ไทยผลิตยางธรรมชาติได้ 4.2 ล้านตัน โดยส่งออกมากถึง 3.7 
ล้านตัน 
 จากกระแสตลาดโลกที่ให้ความสำคัญกับการเติบโตอย่างสมดุลระหว่างเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมและสังคม ทำให้ผู้ผลิตและส่งออกไม้และ 
ผลิตภัณฑ์จากไม้ควรปรับกลยุทธ์์การดำเนินงานให้สอดคล้องกับทิศทางความต้องการของตลาดโลก โดยนอกจากต้องคำนึงถึงการผลิตอย่าง 
มีคุณภาพสูง มีความปลอดภัยและตรวจสอบย้อนกลับได้แล้ว ยังต้องผนวกคุณค่าด้านความยั่งยืนต่อเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมและสังคมไว้ใน 
กระบวนการผลิต อาทิ เป็นผลิตภัณฑ์จากป่าปลูกภายใต้ระบบการจัดการที่ดี  ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกัับการบุกรุกป่าหรือทำให้ป่าเสื่อมโทรม 
ช่วยลดผลกระทบต่อโลกร้อน การจ่ายผลตอบแทนที่เป็นธรรม ช่วยให้ชาวบ้านมีรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยฉลากรับรองมาตรฐานของ 
FSC และ PEFC เป็นหนึ่งในวิธีที่จะสื่อสารข้อมูลความยั่งยืนของไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ให้ผู้บริโภครับรู้  เป็นโอกาสขยายตลาดไปสู่ประเทศพฒันา 
แล้วที่มีกฎระเบียบควบคุมการนำเข้าไม้ที่เข้มงวด และผู้บริโภคหันมาเลือกซื้อสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ  
 จากข้อมูลปี 2561 ประเทศไทยมผีู้ถือครองใบรับรองมาตรฐานการจัดการป่าไม้ที่ดตีามแนวทางของ FSC FM จำนวน 21 ใบ ครอบคลมุ 
พื้นที ่87,000 เฮกตาร์ และใบรับรองมาตรฐานการจัดการห่วงโซผ่ลติภัณฑ์ FSC CoC จำนวน 248 ใบ ส่วนใหญ่เป็นภาคโรงงานผลิตและกลุม่ 
ผู้ประกอบการที่เป็นผู้ขาย โดยเกอืบทั้งหมดใช้วัตถุดิบซึ่งเป็นผลิตภณัฑ์ไม้นำเข้ามาจากต่างประเทศ ส่วนมาตรฐาน PEFC ในไทยมีผูป้ระกอบ 
การเพียง 2 รายที่ไดร้ับการรับรอง ซึ่งเป็นการรับรองมาตรฐาน CoC ทั้งสองราย ซึ่งถือว่าน้อยมาก ดังนั้น ไทยควรหาทางส่งเสรมิให้มพีื้นที่ป่า 
ที่ขอรับการตรวจสอบรับรองมาตรฐานการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนระดับสากลเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะป่าปลูกต้นยางพารา เพราะไมย้างพารา 
ส่วนใหญ่ถูกนำไปผลิตเป็นเฟอร์นิเจอร ์ ของเล่น กรอบรูป ลังไม้หรอืของใช้ในครัวเรือนไดห้ลากหลาย ส่วนยางธรรมชาตจิากต้นยางพาราก็เปน็ 
วัตถุดิบสำคญัในการผลติล้อยางรถยนต ์ ถุงมือยาง รองเท้ายาง อุปกรณ์กีฬา ฯลฯ การส่งเสริมใหม้ีพื้นท่ีป่าท่ีได้รับการรับรองมาตรฐานระดบั 
สากลจะทำให้การค้าไม้และผลติภณัฑ์จากไม้ของไทยเป็นทีย่อมรับในตลาดโลก สร้างมลูค่าเพิม่ ทำให้ผู้ซื้อมั่นใจได้ว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการ 
ทำลายป่าและสิ่งแวดล้อม ส่วนผูป้ลูกก็ไดร้ับรายได้เป็นธรรมและเป็นแรงจูงใจในการเข้าร่วมโครงการปลูกป่าภายใตร้ะบบจดัการที่ดตีอ่ไป 
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