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ขา่วสารดา้นการเกษตรสหภาพยโุรป 

ข้อกำหนดจรรยาบรรณสหภาพยุโรปว่าด้วยการดำเนินธุรกิจอาหาร 
และแนวทางปฏิบัติด้านการตลาดอย่างมีความรับผิดชอบ 

 คณะกรรมาธิการยุโรปประกาศใช้ “ข้อกำหนดจรรยาบรรณสหภาพ
ยุโรป ว่าด้วยการดำเนินธุรกิจอาหารและแนวทางปฏิบัติด้านการตลาด
อย่างมีความรับผิดชอบ หรือ EU code of Conduct on Responsible 
Food Business and Marketing Practices” ตั้งแต่วันท่ี 5 กรกฎาคม 
2564 ที่ผ่านมา 
  ปัจจุบันมีตัวแทนจากฝ่ายผู้ผลติ ผู้ประกอบการอาหาร ธุรกิจค้าปลกี 
และสมาคมที่เกี่ยวข้องร่วมลงนามให้คำมั่นสัญญาว่าจะยึดถือหลักจรรยา  
บรรณดังกล่าวรวม 65 รายชื่อ ได้แก่ ผู้ผลิตอาหาร-เครื่องดื่มในยุโรป 26 
บริษัท ธุรกิจค้าปลีก 14 กิจการ สมาคมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 24 สมาคมและ 
ธุรกิจให้บริการอาหาร 1 ราย เช่น บริษัท Danone, Nestlé, PepsiCo, 
Unilever, Ferraro, กลุ่มเกษตรกรและสหกรณ์การเกษตรในยุโรป COPA 
COGECA, สมาคมพืชผักสดของสหภาพยุโรป Freshfel, ซุปเปอร์มาร์เก็ต 
Delhaize, Carrefour, Colruyt Group, ธุรกิจให้บริการอาหาร sodexo 

วัตถุประสงค์ของ EU Code of Conduct 
 EU Code of Conduct เป็นแนวทางการดำเนินการร่วมกันเพื่อเปลี่ยน
ไปสู่ระบบอาหารที่ยั่งยืน (sustainable food systems) โดยมุ่งเชิญชวน
ธุรกิจทุกขนาดที่เกี่ยวข้องกับการผลิต การค้า การแปรรูป การประชาสัมพันธ์ 
การกระจายและให้บริการอาหาร ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ ในระบบ
อาหาร ให้เข้ามามีส่วนร่วมดำเนินการเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 
นั่นคือ “ระบบอาหารยุโรป ที่ย่ังยืนต่อสิ่งแวดล้อม สังคมและเศรษฐกิจ” 
ซึ่งนอกจากสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ Farm to Fork  และ EU Green Deal 
ยังสนับสนุนแผนการต่อสู ้มะเร็งของยุโรป (Europe’s Beating Cancer 
Plan) เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั ่งยืนขององค์กร  สหประชาชาติ (UN 
SDGs) และข้อตกลงปารีส (Paris Agreement)  
 

สถานการณ์ | กฎระเบยีบ | แนวโน้มในตลาดอาหารและสนิคา้เกษตรยุโรป 

จุดมุ่งหมาย และเป้าหมายของ EU Code of Conduct 
(1) สนับสนุนการบริโภคอาหารที่ดีต่อสุขภาพ สมดุลและยั่งยืน  
 เป้าหมาย : มุ่งพัฒนารูปแบบการบริโภคอาหารที่ดีขึ้น สร้างสภาพ 
แวดล้อมท่ีส่งเสริมให้ผู้บริโภคเข้าถึงอาหารท่ีดีต่อสุขภาพและยั่งยืนได้ง่ายข้ึน 
ซ่ึงจะช่วยลดปัญหาทุพโภชนาการ โรคไม่ติดต่อเร้ือรังท่ีสัมพันธ์กับการบริโภค 
อาหาร และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  
 แนวทางปฏิบัติเพื่อสนับสนุนการบริโภคอาหารที่ดีต่อสุขภาพ สมดลุ 
และยั่งยืน เช่น ส่งเสริมการรับประทานผักผลไม้เพิ่มขึ้น จัดหาและส่งเสริม 
ผลิตภัณฑ์อาหารที่ยั ่งยืน พัฒนาองค์ประกอบในอาหารที่ให้คุณค่าทาง 
โภชนาการเพิ่มขึ้น ปรับขนาดของอาหารให้เหมาะสม ให้ข้อมูลที่โปร่งใส 
แก่ผู้บริโภค การโฆษณาอย่างมีความรับผิดชอบ  
(2)  หลีกเลี่ยง ลดการสูญเสียและลดขยะอาหาร 
 เป้าหมาย : ลดปริมาณขยะอาหารลงร้อยละ 50 ในระดับร้านค้า 
ปลีกและผู้บริโภคภายในปี 2573 ลดการสูญเสียอาหารในกระบวนการผลติ 
และตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทานอาหาร  
 แนวทางปฏิบัติเพื่อหลีกเลี่ยงและลดขยะอาหาร เช่น พัฒนาการ 
จัดการอาหารในครัวเรือนให้ดีขึ้น (อาทิ ซื้อในปริมาณที่เหมาะสม สร้าง 
ความตระหนักแก่ผู้บริโภคในการหลีกเลี ่ยง/ลดการสร้างขยะอาหาร ให้ 
ความรู้แก่ผู้บริโภค) ลดการสูญเสีย/ลดขยะอาหารให้เหลือน้อยที่สุด (อาท ิ
ส่งเสริมใช้วัตถุดิบอย่างคุ้มค่า จัดสรรอาหารส่วนเกินไปยังกลุ่มผู้ที่ต้องการ 
หลีกเลี่ยงการสร้างขยะและสารที่เป็นอันตราย นำหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน 
และเศรษฐกิจชีวภาพมาใช้ เสริมสร้างความร่่วมมือในห่วงโซ่อุปทานเพื่อ 
ลดการสูญเสียและการทิ้งอาหารโดยไม่จำเป็น) 
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(3) การปล่อยก๊าซเรือนกระจกลดลงเหลือศูนย์ภายในปี 2593 
 เป้าหมาย : ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนินงานตลอด 
ห่วงโซ่อุปทานอาหาร เพื่อให้ภาคอุตสาหกรรมอาหารเข้ามามีส่วนร่วม 
ในเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้ได้อย่างน้อยร้อยละ 55 ภายในปี 
2573 และลดลงเหลือศูนย์ภายในปี 2593 ตามที่กฎหมายสภาพภูมิอากาศ 
และ EU Green Deal ตั้งไว้  
        แนวทางปฏิบัติเพื่อลดก๊าซเรือนกระจกจากอุตสาหกรรมอาหาร เช่น 
ลดการใช้พลังงาน การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ สนับสนุนการใช้ 
พลังงานทดแทน พัฒนาประสิทธิภาพระบบโลจิสติกส์ ยึดหลักเศรษฐกิจ 
ชีวภาพหมุนเวียนท่ียั่งยืน 
(4) การหมุนเวียนและใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ 
 เป้าหมาย : ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพในการ 
ดำเนินงาน และพัฒนาบรรจุภัณฑ์อาหาร-เครื่องดื่มที่ยั่งยืน 
 แนวทางปฏิบัติเพื่อส่งเสริมการหมุนเวียนและใช้ทรัพยากรอย่างมี  
ประสิทธิภาพ เช่น ประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตลอดวัฎจักรชีวิต 
ผลิตภัณฑ์ เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานและน้ำ พัฒนาประสิทธิภาพ 
วัสดุที่นำมาผลิตบรรจุภัณฑ์โดยคำนึงถึงการนำกลับมาใช้ใหม่ (re-use) และ 
บรรจุซ้ำ (re-fill) เพ่ิมสัดส่วนวัสดุรีไซเคิลในบรรจุภัณฑ์อาหาร เพ่ิมการจัดเก็บ 
ขยะบรรจุภัณฑ์ สนับสนุนนวัตกรรมบรรจุภัณฑ์ที่เพิ่มประสิทธ ิภาพด้าน
สิ่งแวดล้อม ส่งเสริมใหผู้้บริโภคลดขยะบรรจุภัณฑ์และรู้วิธีกำจัดที่ถูกต้อง 
(5) การเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างย่ังยืนและครอบคลมุ การจ้างงานและ 
มีงานที่ดีสำหรับทุกคน  
 เป้าหมาย : เสริมสร้างความยืดหยุ่นและความสามารถในการแข่งขัน 
ของภาคธุรกิจตลอดห่วงโซ่อุปทานภายในปี 2573 สนับสนุนงานที่มีคุณภาพ 
เสริมสร้างทักษะในการทำงาน และมีสถานท่ีทำงานท่ีปลอดภัย 
 แนวทางปฏิบัติที่จะทำให้บรรลุเป้าหมายการเติบโตทางเศรษฐกิจ 
อย่างยั่งยืน และมีการจ้างงานที่ดี เช่น ขับเคลื่อนแนวทางปฏิบัติทางธุรกิจ 
ที่มุ่งเน้นความยั่งยืน สนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมเกี่ยวกับอาหารยั่งยืน 
สนับสนุนการลงทุนที่เสริมคุณค่าความยั่งยืนระยะยาว จัดฝึกอบรม พัฒนา 
หรือปรับปรุงทักษะของแรงงาน สร้างความปลอดภัย เพิ่มความหลากหลาย 
เท่าเทียมในที่ทำงาน  
(6) ส่งเสริมความยั่งยืนในห่วงโซ่อุปทานผ่านความร่วมมือ  
 เป้าหมาย : เสริมสร้างความยืดหยุ่นและความสามารถในการแข่งขัน 
ตลอดห่วงโซ่อุปทานอาหารภายในปี 2573 สนับสนุนการผลิตอย่างยั ่งยืน 
และส่งเสริมสวัสดิภาพสัตว์  

 แนวทางปฏิบัติเพื ่อความยั่งยืนในห่วงโซ่อุปทาน เช่น เพิ่มความ 
แข็งแกร่งของความร่วมมือในห่วงโซ่อุปทาน กระตุ้นการผลิตอย่างยั่งยืน 
คำนึงถึงสภาพภูมิอากาศ ความหลากหลายชีวภาพ การหมุนเวียนและใช้ 
ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ สวัสดิภาพสัตว์ สุขภาพคนและสัตว์ การบริหาร 
จัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน ใช้สารปราบศัตรูพืชและปุ๋ยอย่างยั่งยืน  
(7) การจัดหาวัตถุดิบในห่วงโซ่อุปทานอย่างย่ังยืน 
 เป้าหมาย : ห่วงโซ่อุปทานสินค้าจะต้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการ 
ทำลายป่า ไม่ทำให้ป่าเสื่อมโทรม ไม่ทำลายแหล่งที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ 
ของพืชและสัตว์ การอนุรักษ์และปกป้องระบบนิเวศ ความหลากหลายทาง 
ชีวภาพ และกระตุ้นการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคม  
 แนวทางปฏิบัติเพื่อการจัดหาวัตถุดิบอย่างยั่งยืน เช่น สนับสนุนการ 
จัดหาวัตถุดิบจากภายในและภายนอกยุโรปอย่างยั่งยืน รับรองความยั่งยืน 
ของอาหารโดยใช้ข้อมูลวิทยาศาสตร ์ มีส่วนร่วมในแนวทางหรือกลยุทธ์ 
เพื่ออนุรักษ์แหล่งที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติของพืช/สัตว์ เพิ่มความหลากหลาย 
ทางชีวภาพและลดผลกระทบต่ออากาศ น้ำ ดินและป่าไม้ สนับสนุนห่วงโซ่ 
อุปทานอาหารที่ไม่ทำลายป่า การใช้ที่ดินอย่างยั่งยืน ส่งเสริมความยั่งยืน
ด้านสังคมตลอดห่วงโซ่อุปทานที่ครอบคลุมสภาพการทำงานที่ เหมาะสม 
มีสุขอนามัยและความปลอดภัยในอาชีพ 

 หลักจรรยาบรรณว่าด้วยการดำเนินธุรกิจอาหารและแนวทางปฏิบัติ 
ด้านการตลาดอย่างม ีความร ับผ ิดชอบ  (EU Code of Conduct) 
เป ็นส ่วนหนึ ่งของแผนปฏิบ ัต ิการภายใต ้กลย ุทธ์  Farm to Fork  
มีจุดมุ่งหมายและเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจง วัดผลได้ ทำได้จริงและมี
กรอบเวลา เพ่ือเป็นแนวทางให้ภาคเอกชนนำไปปรับใช้ด้วยความสมัครใจ 
(voluntary basis) ซ่ึงจะช่วยส่งเสริมทางเลือกอาหารที่มีประโยชน์ต่อ 
สุขภาพ และพัฒนาห่วงโซ่อุปทานอาหารของยุโรปตั้งแต่ต้นน้ำจนถึง 
ปลายน้ำให้มีความยั่งยืนต่อสิ่งแวดล้อม สังคมและเศรษฐกิจ 
 สำหรับภาคธุรกิจและสมาคมท่ีร่วมลงนามใน EU Code of Conduct 
มีหน้าที่ต้องจัดทำสรุปรายงานความยั่งยืน (sustainability report) 
เป็นประจำทุกปี เพ่ือเปิดเผยความคืบหน้าในการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ 
และโปร่งใส ในอนาคตสหภาพยุโรปมุ่งหวังให้มีบริษัทและองค์กรที่ 
เกี่ยวข้องนำแนวทางภายใต้ EU Code of Conduct ไปปฏิบัต ิมากขึ้น 
รวมทั้งจะนำเสนอหลักจรรยาบรรณฯ นี้ต่อที่ประชุมสุดยอดผู้นำระบบ 
อาหารโลก (UN Food Systems Summit 2021) ที่จะจัดขึ้นในเดือน
กันยายน 2564 เพ่ือผลักดันไปสู่การปฎิรูประบบอาหารโลก  
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นัยยะต่อประเทศไทย 
 การผลิตอาหาร-สินค้าเกษตรที่ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ  
เป็นกระแสหลักของตลาดสหภาพยุโรปในช่วงหลายปีท่ีผ่านมา  โดยเฉพาะภายหลังการประกาศ 
แผนปฏิรูปเศรษฐกิจ European Green Deal เม่ือเดือนธันวาคม 2562 ซ่ึงนอกจากมีเป้าหมาย
มุ่งให้การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของสหภาพยุโรปลดลงเหลือศูนย์ภาย  ในปี 2593 แล้ว 
ยังตั้งเป้าหมายส่งเสริมให้ประชากรยุโรปมีคุณภาพชีวิตและสุขภาพท่ีดีขึ้น ผ่านการนำเสนอ
อาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพในราคาที่เหมาะสม ปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้ดีขึ้นทั้งทาง
อากาศ น้ำและดิน ปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพ ส่งเสริมการใช้ พลังงานสะอาด 
ยึดหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจชีวภาพเพื่อให้การใช้ทรัพยากรคุ้มค่าและเกิด
ประโยชน์สูงสุด  
        EU Code of Coduct เป็นสัญญาณบ่งบอกว่าผู้ประกอบการ ร้านค้าปลีก บริษัท 
เอกชนขนาดใหญ่และสมาคมที่เกี่ยวข้องกับอาหารจำนวนมากในสหภาพยุโรปพร้อมให้  
ความร่วมมือในการเปลี่ยนแปลงไปสู่ระบบอาหารที่ยั่งยืน ซึ่งจะส่งผลให้รูปแบบการผลิต  
การค้า การขนส่ง การโฆษณา ตลอดจนการบริโภคอาหารเปลี่ยนไป เช่น โรงงานอาหาร 
อาจเรียกร้องให้วัตถุดิบต้องมาจากแหล่งที่ผ่านการรับรองมาตรฐานความยั่งยืน ไม่มีส่วนร่วม 
บุกรุกหรือทำลายป่า การปรับปรุงสูตรอาหารโดยลดน้ำตาล เกลือหรือไขมันเพื่อให้ดีต่อ 
สุขภาพมากขึ้น ใช้โปรตีนจากพืชที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยกว่าเนื้อสัตว์ การผลิตอาหารที่ใช้น้ำและพลังงานน้อยลง ใช้บรรจุภัณฑ์อาหาร 
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและรีไซเคิลได้ ลดขยะอาหาร ลดการใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติก ส่วนผู้บริโภคอาจเลือกซื้อสินค้าโดยพิจารณาจากระดับ 
การปล่อยก๊าซคาร์บอน (carbon footprint) ฉลากผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (eco-label) และฉลากโภชนาการ (nutri-score) ฯลฯ 
 ดังนั้น ผู้ประกอบส่งออกอาหาร-สินค้าเกษตรไทยไปตลาดสหภาพยุโรปมีโอกาสเผชิญอุปสรรคการค้าจากมาตรฐานความยั่งยืนภาคเอกชน 
ที่เพิ่มมากขึ้น จึงต้องเตรียมพร้อมปรับตัว โดยการผลิตไม่เพียงคำนึงต้นทุน คุณภาพ ความปลอดภัยอาหารหรือสอดคล้องกับกฎระเบียบเท่านั้น  
แต่ผู ้นำเข้าและผู ้บริโภคในยุโรปอาจเรียกร้องให้กระบวนการผลิตอาหาร-สินค้าเกษตรต้องใส่ใจในเรื ่องสุขภาพ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
สภาพภูมิอากาศ และความหลากหลายทางชีวภาพ คำนึงถึงรายได้เกษตรกร คุณภาพชีวิตแรงงาน ตลอดจนการส่งเสริม สวัสดิภาพสัตว์ หรือ 
อีกนัยหนึ่ง คือ ผู้ประกอบการไทยต้องยึดหลักแนวทางการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ มีจรรยาบรรณ มีความเสมอภาคและเป็นธรรมต่อ 
ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันและภาพลักษณ์ที่ดีของบริษัท รวมทั้งก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม  
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