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การบริหารจัดการน้ำของภาคเกษตรสหภาพยุโรป 

 น้ำเป็นหนึ่งในทรัพยากรทางธรรมชาติที่เป็นปัจจัยการผลิตที่สำคัญ 
ทางเกษตร การใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพจะช่วยเพิ่มปริมาณผลผลิต 
เสริมสร้างความมั่นคงทางอาหาร ในขณะที่การใช้น้ำอย่างไม่คำนึงถึงความ
ยั่งยืน ไม่มีการบำบัดอย่างถูกต้อง รวมทั้งการใช้น้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติ 
มากเกินไป (over-abstraction of water) และการเปลี่ยนสันฐานวิทยา 
(โครงสร้างและคุณสมบัติ) ของแหล่งน้ำ อาทิ การสร้างเขื่อน จะส่งผลให้
ระบบนิเวศเปลี่ยนแปลงไป นอกจากนี้ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ทำให้อุณหภูมิโลกและสภาวะโดยรวมของโลกเปลี่ยนแปลงไป ฝนไม่ตกตาม
ฤดูกาล แหล่งน้ำธรรมชาติระเหยเร็วขึ้น สิ่งเหล่านี้เป็นแรงกดดันให้มีการ
เคลื่อนย้ายแหล่งเพาะปลูกไปสู่บริเวณที่มีสภาพภูมิอากาศที่เหมาะสมกว่า 
เช่น ยุโรปตอนเหนือ ที่มีภูมิอากาศที่สามารถเพาะปลูกได้ยาวนานกว่า ส่วน
ประเทศท่ีอยู่ทางแถบยุโรปตอนใต้ มีโอกาสเผชิญความเสี่ยงจากปัญหาขาด
แคลนน้ำ เพราะปริมาณฝนลดลง หรือบางพื้นที่อาจเผชิญปัญหาฝนชะล้าง
พังทลายหน้าดิน น้ำท่วมขัง 

การใช้น้ำของภาคเกษตรสหภาพยุโรป 
 ภาคเกษตรสหภาพยุโรปใช้น้ำโดยเฉลี่ยร้อยละ 40 ถึงร้อยละ 60 
เทียบกับการใช้น้ำจากทุกภาค แต่บางประเทศมีการใช้น้ำเพื่อการเกษตร 
สูงถึงร้อยละ 80 โดยเฉพาะยุโรปตอนใต้ (เช่น กรีซ สเปน และไซปรัส) ส่วน
ใหญ่เป็นน้ำจากแหล่งน้ำผิวดิน (แม่น้ำ ลำธาร หนอง บึง) และบางประเทศ
ยังคงพึ่งพาการใช้น้ำบาดาลสูง การใช้น้ำของภาคเกษตรขึ้นอยู่กับสภาพ
ภูมิอากาศ ชนิด และช่วงเวลาในการเติบโตของพืช แนวทางปฏิบัติในการ
เพาะปลูก ลักษณะดินและน้ำ ความทันสมัยของระบบชลประทาน รวมทั้ง
การนำเทคนิคใหม่ๆ มาใช้ อาทิ ระบบชลประทานอัจฉริยะ (smart irrigation) 
 การใช้น้ำของภาคเกษตรสหภาพยุโรปมีแนวโน้มลดลงจาก 73 พันล้าน
ลูกบาศก์เมตรในปี ค.ศ. 1990 เป็น 48 พันล้านลูกบาศก์เมตรในปี ค.ศ. 2017 
ซึ่งเป็นผลมาจากการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบชลประทาน มีพื ้นที่เขต
ชลประทานลดลง การปรับเปลี่ยนพืชที่เพาะปลูกตามความต้องการตลาด  
การบริหารจัดการพืชและดิน กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับน้ำ และนโยบายเกษตร
ร่วม (CAP)  
 

มาตรการอุดหนุนภายใต้โยบายเกษตรร่วม (CAP) ที่ส่งผลดีต่อการบริหาร
จัดการน้ำ การอุดหนุนภายใต้ CAP จำแนกออกเป็น 2 เสาหลัก คือ 

- เสาหลักที่ 1 : การจ่ายเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไขสิ่งแวดล้อม-สภาพ
ภูมิอากาศ หรือ “Eco-schemes” เชื ่อมโยงกับข้อบังคับหรือมาตรฐาน
ด้านสิ่งแวดล้อมและการทำฟาร์ม (cross-compliance) โดยเกษตรกรต้อง
ยึดแนวทางปฏิบัติที่ดีในการทำเกษตร เพื่อให้มีสิทธิได้รับเงินอุดหนุน เช่น 
การป้องกันน้ำจากการรั ่วไหลของสารไนเตรทที ่มาจากการทำเกษตร  
การสร้างแนวกันชนริมทางน้ำ (buffer strips) และการห้ามปล่อยของเสีย
จากภาคเกษตรลงสู่แหล่งน้ำหรือพื้นดิน 

- เสาหลักที่ 2 : สหภาพยุโรปกำหนดให้ประเทศสมาชิกฯ จัดสรร
งบประมาณอย่างน้อยร้อยละ 35 เพื่อการพัฒนาชนบท (rural development) 
โดยสหภาพยุโรปจะออกเงินช่วยเหลือในการสนับสนุนโครงการที ่มี
เป้าหมาย ด้านการเกษตร-สิ่งแวดล้อม-สภาพภูมิอากาศ อาทิ การปรับปรุง
ระบบชลประทานในฟาร์มให้มีประสิทธิภาพ การปรับปรุงพื้นที่เกษตร  
การฟื้นฟูป่า โครงการถ่ายทอดความรู้ การสนับสนุนการลงทุนในโครงสร้าง 
พื้นฐานท่ีส่งผลดีต่ออุปทานน้ำหรือลดการใช้น้ำ นอกจากน้ี โครงการพัฒนา
ชนบทยังช่วยปกป้องระบบนิเวศ ความหลากหลายทางชีวภาพ และส่งเสรมิ  
การบริหารจัดการน้ำให้มีความยั่งยืนมากขึ้น 
 มาตรการอุดหนุนภายใต้ CAP จะช่วยลดแรงกดดันต่อทรัพยากรน้ำ 
จากการปรับใช้แนวทางการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดเีพิ่มขึ้น อาทิ การปลูก
พืชหมุนเวียน สร้างแนวกันชนริมทางน้ำ การจัดการมูลสัตว์ ลดการใช้
ปุ ๋ยเคมีและสารปราบศัตรูพืช ฯลฯ ซึ ่งจะลดการรั ่วไหลของมลพิษสู่
สิ ่งแวดล้อม ส่งผลดีต่อคุณภาพน้ำและดิน นอกจากนี้ ยังมีส่วนช่วยให้ 
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากภาคเกษตรลดลง เพิ่มความยืดหยุ่นของ 
ภาคเกษตรในการรับมือกับการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศและเสรมิสรา้ง 
ความหลากหลายทางชีวภาพ  

1 
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2 

 

 

  อย่างไรก็ตาม การสำรวจในปี 2559 พบว่า “ร้อยละ 50 ของ
แหล่งน้ำผิวดิน และร้อยละ 25 ของแหล่งน้ำบาดาลในสหภาพยุโรป (EU-
28) และนอร์เวย์ ยังไม่อยู่ในสถานะที่ดีภายใต้กฎระเบียบด้านการบริหาร
จัดการน้ำสหภาพยุโรป (EU Water Framework Directive) ซึ่งเป็นผล 
มาจากการทำเกษตร” อีกทั้งการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะทำให้
ความเสี่ยงต่อทรัพยากรน้ำเพิ่มขึ้น สหภาพยุโรปจึงต้องเพิ่มความพยายาม
ในการต่อสู้กับปัญหาด้านน้ำ และพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำให้
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

นโยบาย/ มาตรการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการน ้าของภาคเกษตร  
สหภาพยุโรป 
(1) มาตรการระดับฟาร์ม  
 สหภาพยุโรปสนับสนุนการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ เพิ่ม 
การหมุนเวียน เสริมสร้างความยืดหยุ่น และความหลากหลายของระบบ 
เกษตรนิเวศ อาทิ การทำเกษตรแม่นยำสูง ลดการใช้ปุ๋ยและสารเคมี ใช้วิธี 
การจัดการแมลงศัตรูแบบบูรณาการหรือการควบคุมศัตรูพืชด้วยชีววิธี  
(biological controls) ลดการไถพรวนดิน การปลูกพืชหมุนเวียน พืชคลุมดิน 
ส่งเสริมการใช้พืชที่มีความต้องการใช้น้ำน้อยหรือพืชทนแล้ง ลดความหนาแน่น 
ในการเลี้ยงปศุสัตว์ การจัดการมูลสัตว์ และสร้างแนวกันชนริมทางน้ำ  
(2) มาตรการสนับสนนุให้เกษตรกรเปลี่ยนไปสู่ระบบเกษตรที่ย่ังยืน 
 ส่งเสริมแนวทางการทำเกษตรที่เน้นใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ 
และลดการใช้ปัจจัยการผลิต อย่างไรก็ตาม การปรับตัวของเกษตรกรในการ
เปลี่ยนมาใช้ระบบเกษตรยั่งยืนขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง อาทิ ต้นทุน ความ
ต้องการตลาด มูลค่าเพิ่ม ความรู้/ข้อมูลที่ได้รับค่านิยมของชุมชน ฯลฯ 
ทั้งนี้ สหภาพยุโรปมีการใช้นโยบายจูงใจที่หลากหลาย เพื่อส่งเสริมให้
เกษตรกรเปลี่ยนไปสู่ระบบเกษตรกรรมยั่งยืน อาทิ การตั้งกองทุน หรือเปิด
โอกาสให้เกษตรกรเข้าถึงสินเช่ือ เพื ่อนำไปลงทุนปรับปรุงฟาร์มให้มี
ประสิทธิภาพ จัดตั ้งหน่วยงานให้บริการคำปรึกษาด้านการเกษตร  
สนับสนุนการจัดตั ้งเครือข่ายเกษตรกร และองค์กรผู ้ผลิต (POs) เพ่ือ
แบ่งปันประสบการณ์ ความรู้ นวัตกรรมระหว่างเกษตรกรภายในกลุ่ม 
รวมทั้งสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมที่ส่งเสริมการทำเกษตรอย่างยั่งยืน 

(3) กฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ  
 กฎระเบียบหรือข้อบังคับของสหภาพยุโรปมีวัตถุประสงค์เพื่อ

ควบคุมและป้องกัน ปัญหาจากมลพิษประเภทต่างๆ รวมถึงการป้องกันการ
นำน้ำจากแหล่งธรรมชาติมาใช้มากเกินไป ได้แก่   

 
 

- แผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของสหภาพยุโรป (EU Water 
Framework Directive : WFD) กำหนดเป้าหมายและระยะเวลาให้แต่ละ
ประเทศสมาชิกฯ ดำเนินการป้องกัน แก้ไข และปรับปรุงแหล่งน้ำ  ให้มี
สถานะสิ่งแวดล้อมอยู่ในเกณฑ์ที่ดีโดยบังคับใช้มาตั้งแต่ปี ค.ศ. 2000 และ
ทะยอยบังคับใช้แนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องต่างๆ ภายในป ีค.ศ. 2033  
(4) แผนปฏิรูปเศรษฐกิจ European Green Deal  
  เป็นนโยบายการลดและต่อสู้กับสภาวะโลกร้อน และการเปลี่ยนแปลง 
สภาพภูมิอากาศของสหภาพยุโรป โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อขับเคลื่อนยุโรป
ไปสู ่ส ังคมไร้การปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายในปี  ค.ศ. 2050 (carbon 
neutral) ซึ่งประกอบไปด้วย 

- ยุทธศาสตร์ Farm to Fork มุ่งพัฒนาระบบผลิตอาหารที่ยั่งยืน 
ปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ ่งแวดล้อม ลดการพึ ่งพาการใช้สารปราบ
ศัตรูพืช และสารเคมี กระตุ้นให้เกษตรกร เปลี่ยนไปสู่ทางเลือกที่มีความ
เสี่ยงลดลง 

- ยุทธศาสตร์ความหลากหลายทางชีวภาพ มีเป้าหมายยับยั้งการ
สูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพและความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศ 
การฟื้นฟูให้กลับคืนสู่สภาพสมบูรณ์เท่าที่จะเป็นไปได้  และเร่งพัฒนาไปสู่
ระบบเศรษฐกิจท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

- แผนปฏิบัติการเพื่อนำไปสู่สังคมไร้มลพิษ (A zero pollution 
plan for air, water and soil) ตั้งเป้าลดการปล่อยมลพิษทางอากาศ 
ดิน และน้ำให้เหลือศูนย์ภายในปี ค.ศ. 2050 

- นโยบายเศรษฐกิจหมุนเวียน (circular economy policy)  มุ่ง
การบริหารจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ นำวัสดุกลับมาใช้ใหม่ การ
บริโภคอย่างยั่งยืน และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันผ่านกลไก ขับ
เคลื่อนที่เน้นการนำกลับมาใช้ใหม่ เศรษฐกิจหมุนเวียนจะช่วยลดของเสีย 
มลพิษ และความต้องการใช้น้ำของภาคเกษตร 

- กฎหมายสภาพภูมิอากาศใหม่ของสหภาพยุโรป (New EU Climate 
Law) ตั้งเป้าลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 55 ภายในป ี
ค.ศ. 2030 และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิของสหภาพยุโรปเป็นศูนย์ 
(climate neutral) ภายในปี ค.ศ. 2050 
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   ในภาพรวม แนวทางการบริหารจัดการน้ำของภาคเกษตรสหภาพยุโรป มุ่งเรื่องการควบคุมการใช้น้ำของภาคเกษตรด้วยกฎระเบียบและข้อบังคับ 
ต่าง ๆ อาทิ  

- ผลักดันให้เกษตรกรเปลี่ยนไปสู่ระบบเกษตรที่ยั่งยืน ผ่านมาตรการอุดหนุนภายใต้ CAP ซึ่งนอกจากจะส่งผลดีต่อทรัพยากรน้ำแล้ว ยังเป็น 
แนวทางที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อม สภาพภูมิอากาศ และเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพ 

- สนับสนุนการปรับปรุงฟาร์มเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมลดลง  
- สนับสนุนการนำระบบเกษตรแม่นยำสูงและเทคโนโลยีมาปรับใช้ในการผลิต อาทิ เซ็นเซอร์ การให้น้ำผ่านระบบน้ำหยด ที่ทำให้เกิดการใช้

ปัจจัยการผลิตที่มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับความต้องการของพืช และลดปริมาณการใช้น้ำ  
- การหมุนเวียนน้ำกลับมาใช้ใหม่ (reuse of water) โดยออกกฎหมายควบคุมคุณภาพน้ำเสียจากครัวเรือนหรืออุตสาหกรรมต้องอยู่ในระดบัท่ี 

ปลอดภัยก่อนนำกลับมาใช้กับภาคเกษตร ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันท่ี 26 ม.ิย. 2566 เป็นต้นไป 
- สนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมที่ส่งเสริมการใช้น้ำอย่างมีประสทิธิภาพและยัง่ยืน รวมถึงการให้ข้อมูล ฝึกอบรม และให้บริการคำปรึกษา ด้าน

การเกษตรเพื่อให้มีการนำแนวทางปฏิบัติที่ดีไปใช้กว้างขึ้น  
- ฉลาก water footprint เป็นอีกแนวทางหนึ่งที่ช่วยกระตุ้นให้ผู้ผลิตพัฒนาการใช้น้ำอย่างประสิทธิภาพ และผู้บริโภคสามารถมีส่วนร่วมในการ

อนุรักษ์น้ำได้ผ่านการเลือกซื้ออาหาร-สินค้าเกษตรที่คำนึงถึงการใช้น้ำ  

  สำหรับประเทศไทย แม้จะมีความอุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรแหล่งน้ำจำนวนมาก แต่การเจริญเติบโตของเศรษฐกิจและการขยายตัวของปริมาณ
ประชากรได้ส่งผลให้ปริมาณความต้องการอาหารและการใช้น้ำที่เพิ่มขึ้น ประกอบกับการใช้น้ำอย่างไม่ระมัดระวังหรือขาดประสิทธิภาพ การเปลี่ยนแปลง 
สภาพภูมิอากาศได้สร้างแรงกดดันต่อทรัพยากรน้ำ ดังนั้น การบริหารจัดการน้ำให้มีน้ำใช้อย่างเพียงพอและมีคุณภาพดีจึงเป็นเรื่องสำคัญ โดยภาคเกษตร มี
บทบาทที่สามารถช่วยการบริหารจัดการน้ำให้มีประสิทธิภาพได้ผ่านการทำเกษตรแบบยั่งยืน ในขณะที่หน่วยงานภาครัฐควรส่งเสริมวิธีการใช้น้ำ อย่างมี
ประสิทธิภาพและยุติธรรม ให้ความสำคัญต่อการอนุรักษ์ต้นน้ำ ลำธารและแหล่งน้ำธรรมชาติ แก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำ และสนับสนุนให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการแหล่งน้ำ เพื่อประโยชน์ท้ัง ต่อชุมชน สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน 

เอกสารอ้างอิง: 
- "Water and Agriculture : toward sustainable solutions” โดยองค์การสิ่งแวดล้อมแห่งสหภาพยโุรป (EEA) Report No 17/2020 
- Irrigation in EU Agriculture โดย European Parliamentary Research Service (EPRS) เดือนธันวาคม 2560 
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 เมื่อวันที ่25 มิถุนายน 2564 ที่ประชุมคณะมนตรีแห่งสหภาพยุโรป 

สภายุโรปและคณะกรรมาธิการยุโรปบรรลุข้อตกลงช่ัวคราวว่าด้วย “การปฏิรูป  

นโยบายเกษตรร่วมหรือ The reform for the common agricultural 

policy (CAP)” โดยข้อตกลงช่ัวคราวนี้จะปูทางไปสู่การอนุมัติเป็นกฎหมาย 

อย่างเป็นทางการภายในฤดูใบไม้ร่วงปีนี้  ก่อนจะเริ่มต้นมีผลบังคับใช้

ตั้งแต ่ปี 2566 ไปจนถึงป ี2570 (ค.ศ. 2023 - 2027)    

ทิศทางของนโยบายเกษตรร่วมใหม่จะเน้นความยุติธรรม เป็นมิตร 

ต่อสิ่งแวดล้อมและยืดหยุ่นมากขึ้น (fairer, greener and more flexible CAP) 

โดยจะเพิ่มความพยายามด้านสิ่งแวดล้อมและสภาพภูมิอากาศ  เพื่อให้ 

สอดคล้องกับเป้าหมายของ EU Green Deal นอกจากนี้ CAP ใหม่จะเป็น 

นโยบายที่ทันสมัย เน้นผลลัพธ์ และประสิทธิภาพการทำงาน 

ประเด็นสำคัญภายใต้การปฏิรูปนโยบายเกษตรร่วม 

(1) เน้นความยุติธรรม (A fairer CAP) 

- ผนวกเงื่อนไขด้านสังคม : การจ่ายเงินอุดหนุนภายใต้ CAP ใหม่ 

จะเชื่อมโยงกับมาตรฐานแรงงานและสร้างแรงจูงใจให้ผู้รับผลประโยชน์ 

ปรับปรุงสภาพการทำงานภายในฟาร์มให้ดีขึ้น เช่น การปรับค่าแรงขั้นต่ำ 

ชั ่วโมงการทำงานและสภาพที ่อยู ่อาศัยของแรงงานตามฤดูกาลหรือ

ลูกจ้างรายวันให้เท่าเทียมกับแรงงานภาคเกษตรอื่นๆ  

- กระจายเงินอุดหนุนใหม่ : ประเทศสมาชิกฯ ต้องกันเงินงบประมาณ

อุดหนุนโดยตรงแก่เกษตรกรหรือ direct payments อย่างน้อยร้อยละ 10 

ไว้สนับสนุนเครื่องมือการกระจายรายได้ใหม่ ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ 

ต่อฟาร์มขนาดกลางและขนาดย่อย จากเดิมไม่ได้กำหนดเรื่องงบประมาณ

อุดหนุนไว้ 

พัฒนาการนโยบายเกษตรร่วมสหภาพยุโรป 
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(3) ยืดหยุ่นมากขึ้น (A more flexible CAP) ปรับวิธีการทำงานใหม่ 
โดยประเทศสมาชิกฯ ต้องจัดทำร่างแผนยุทธศาสตร์ระดับชาติ (national 
CAP strategic plan) เพื ่อชี ้แจงแนวทางการดำเนินงานของประเทศที่ 
สอดคล้องกับเป้าหมายของ CAP แผนปฏิรูป EU Green Deal ยุทธศาสตร์ 
Farm to Fork และความหลากหลายทางชีวภาพ โดย CAP จะมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  

- การปรับปรุงกฎระเบียบระดับสหภาพยุโรปให้ง่ายขึ้น โดยลดขั้นตอน 
ที่ซับซ้อนลง  

- ประเทศสมาชิกจะต้องจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานเป็นประจำ 
ทุกปี (annual performance report) เริ่มตั้งแต่ปี 2567 เป็นต้นไป 
พร้อมจัดการประชุมทบทวนทุกปี (annual review meeting) โดยคณะ 
กรรมาธิการยุโรปจะวิเคราะห์ผลการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์ในปี 2568 
และปี 2570  

- กำหนดตัวชี้วัดทั่วไป (common indicators) เพื่อตรวจสอบผล 
การดำเนินงานตาม CAP และประเมินประสิทธิภาพของแผนยุทธศาสตร์ 
(4) เสริมสร้างความแข็งแกร่งของสถานะเกษตรกรในห่วงโซ่อุปทาน 
และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคเกษตร-อาหาร 

- เพิ่มอำนาจต่อรองของเกษตรกร : CAP ใหม่สนับสนุนการรวมกลุ่ม 
ของเกษตรกร และการทำงานร่วมกัน ซึ่งจะทำให้เกษตรกรมีอำนาจต่อรอง 
ในตลาดเพิ่มข้ึน 

- การดำเนินการตามทิศทางตลาด (market orientation) : รักษา 
กลไกการผลิตตามสัญญาณตลาด เพื่อให้อุปทานจากฟาร์มใน EU สะท้อน 
กับความต้องการซื้อในตลาดยุโรปหรือจากประเทศคู่ค้าอื่นๆ  

- เงินสำรองวิกฤติ (crisis reserve) : กำหนดให้กันเงินสำรองเอาไว้ 
อย่างน้อยปีละ 450 ล้านยูโรสำหรับใช้ในกรณีที่ตลาดเผชิญวิกฤติ 

ขั้นตอนถัดไป 
- การปฏิรูป CAP ครั้งนี ้เริ่มมาตั้งแต่กลางปี 2561 ประกอบด้วยกฎ 

ระเบียบ 3 ส่วน คือ (1) กฎระเบียบทั่วไปเกี่ยวกับการเงิน การบริหารจัดการ 
และการติดตามการทำงานของ CAP  (2) แผนยุทธศาสตร์นโยบายเกษตรร่วม 
CAP (Strategic Plan) (3) กฎระเบียบองค์กรตลาดร่วม (CMO Regulations) 
ซึ่งข้อเสนอการปฏิรูป CAP ผ่านการพิจารณาจากที่ประชุม trilogues มาแล้ว 
หลายครั้งตลอดในช่วงระยะเวลา 3 ปีที ่ผ่านมา จนในที่สุดที่ประชุมบรรลุ
ข้อตกลงร่วมกันได้เมื่อวันที่ 25 มิ.ย. 64 ที่ผ่านมา 

- สำหรับในข้ันตอนถัดไป ประเทศสมาชิกฯ มีหน้าที่ต้องจัดส่งร่าง CAP 
Strategic Plan ภายในวันที่ 1 ธ.ค. 64 โดยคณะกรรมาธิการยุโรป จะใช้
เวลาประเมินร่างแผนยุทธศาสตร์ภายใน 6 เดือนและ CAP ใหม่จะ พร้อม
บังคับใช้ตั้งแต่ปี 2566 เป็นต้นไป 
 

- การจ่ายเงินให้เกษตรกรที ่ปฏิบัติงานจริง  (active farmers)  
เป็นจ่ายเงินให้เกษตรกรที่ทำฟาร์มจริงๆ ไม่ได้จ่ายเงินให้เจ้าของที่ดิน  

- การจ่ายเงินอุดหนุนแก่เกษตรกรภายในประเทศและระหว่าง 
ประเทศสมาชิกฯ ที่ใกล้เคียงกันมากขึ้น (covergence of payments) 

- สนับสนุนเกษตรกรรุ่นใหม ่: โดยจะมีมาตรการบังคับให้ประเทศสมาชิกฯ 
ต้องจัดสรรงบประมาณ direct payment อย่างน้อยร้อยละ 3 เพื่อสนับสนุน 
เกษตรกรหนุ่มสาวที่มีอายุต่ำกว่า 40 ปี เช่น การอุดหนุนรายได้ อุดหนุน 
การลงทุนหรือเงินช่วยเหลือเกษตรกรรุ่นใหม่ที่เพิ่งเริ่มต้นทำฟาร์ม 

- ความเสมอภาคทางเพศ : การจ ่าย  direct payments ต ้อง
คำนึงถึง การส่งเสริมความเท่าเทียมกันระหว่างหญิงชาย และสนับสนุน
ให้แรงงาน หญิงเข้ามามีส่วนร่วมในการทำฟาร์ม  

(2) เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (greener CAP) โดยมุ่งพัฒนาภาคเกษตร 
ไปสู่ความยั่งยืน เพิ่มความพยายามด้านสภาพภูมิอากาศ สิ่งแวดล้อม 
และสวัสดิภาพสัตว์ 

- สอดคล้องกับ EU Green Deal : โดยทุกประเทศต้องจัดทำแผน
ยุทธศาสตร์ระดับชาติ (national strategic plans) ซึ่งต้องสอดคล้องกับ
เป้าหมายภายใต้ EU Green Deal ยุทธศาสตร์ Farm to Fork และยุทธศาสตร์ 
ความหลากหลายทางชีวภาพ   

- เพิ่มเงื่อนไขสิ่งแวดล้อม : เกษตรกรที่ต้องการได้รับเงินอุดหนุน
จาก CAP ต้องกันพื้นที่อย่างน้อยร้อยละ 3 ของที่ดินเพาะปลูก เพื่อ
ประโยชน์ ต่อความหลากหลายทางชีวภาพ และเกษตรกรยังมีสิทธิ์ได้รับ
เงินอุดหนุน จากโครงการ Eco-schemes หากกันพื ้นที ่ไม่ก่อให้เกิด
ผลผลิตเพิ่มขึ้น เป็นร้อยละ 7 ส่วนพื้นที่ชุ่มน้ำและป่าพรุทุกแห่งจะไดร้ับ
ความคุ้มครอง 

- โครงการสิ่งแวดล้อม (Eco-schemes) : บังคับประเทศสมาชิกฯ 
จัดสรรงบประมาณ direct payments อย่างน้อยร้อยละ 25 สำหรบัใช้ 
กับโครงการ Eco-schemes หรือสร้างแรงจูงใจให้เกษตรกรยดึแนวทาง 
ปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีต่อสิ่งแวดล้อม และสภาพภูมิอากาศ (เช่น การทำ
เกษตรอินทรีย์ เกษตรนิเวศ หรือการจัดตั้งฟาร์มคาร์บอน) รวมถึงการทำ
เกษตรที่ส่งเสรมิสวสัดิภาพสัตว ์

- จัดสรรงบประมาณจากกองทุนพัฒนาชนบท (rural development 
funds) อย่างน้อยร้อยละ 35 เพื่อใช้ในมาตรการเกี่ยวกับสภาพภูมิอากาศ 
ความหลากหลายทางชีวภาพ สิ่งแวดล้อม และการส่งเสริมสวัสดิภาพสัตว์   
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 การปฏิรูป CAP ครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายให้การจ่ายเงินอุดหนุนภาคเกษตร มีความยุติธรรม เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและยืดหยุ่นมากขึ้น มุ่งผลลัพธแ์ละ 

ประสิทธิภาพในการดำเนินงาน โดยคำนึงถึงสภาพแวดล้อมและความต้องการในท้องถิ่น การปฏิรูป CAP ยังช่วยให้ภาคเกษตรตอบสนองต่อ ความท้าทาย

ในปัจจุบันและอนาคตได้ดียิ่งขึ้นไม่ว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ความไม่แน่นอนด้านการตลาด เศรษฐกิจหรือการเมือง การลดลงของประชากร

และพื้นที่เกษตรในชนบท รวมทั้ง สนับสนุนการผลิตสินค้าเกษตรอย่างยั่งยืน และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ของภาคเกษตร 

 การปฏิรูป CAP จะส่งผลกระทบต่อประเทศที่สามทางอ้อม เพราะภาคเกษตรยุโรปจะมุ่งเน้นความยั่งยืนและมีมาตรฐานที่สูงขึ้น ซึ่งอาหาร-สินค้า

เกษตรที่นำเข้าจากประเทศที่สามจำเป็นต้องผลิตภายใต้มาตรฐานระดับเดียวกันกับผู้ผลิตในสหภาพยุโรป จึงเป็นการแข่งขันที่เท่าเทียมกัน ดังนั้น ไทยต้อง

เตรียมพร้อมปฎิรูประบบอาหารของประเทศ โดยเฉพาะสินค้ารายการสำคัญที่ไทยส่งออกไปตลาดสหภาพยุโรป (อาทิ เนื้อสัตว์ ข้าว พืชผักผลไม้ อาหาร

ทะเล อาหารแปรรูป) โดยกระบวนการผลิตตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทาน นอกจากต้องให้ความสำคัญกับคุณภาพและสอดคล้องตามกฎระเบียบสหภาพยุโรปแล้ว  

ยังต้องคำนึงถึงการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การปล่อยก๊าซเรือนกระจกลดลง การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและส่งเสริมสวัสดิภาพสัตว์  

 
 

เอกสารอ้างอิง : 
• Press release เรื่อง “Political agreement on new Common Agricultural Policy : fairer, greener, more flexible” 
• ข้อมูลจากเว็บไซต์คณะกรรมาธิการยุโรป (European Commission) เรื่อง “The new common agricultural policy : 2023 - 2027” 
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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)  
 

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 
ลดการสูญเสียและการท้ิงอาหารโดยไม่จำเป็น) 

7 
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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 
ท่ีมุ่งเน้นความยั่งยืน 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 
เพื่ออนุรักษ์แหล่งท่ีอยู่อาศัยตามธรรมชาติของพืช/สัตว์ เพิ่มความหลากหลาย 
ทางชีวภาพและลดผลกระทบต่ออากาศ น้ำ ดินและป่าไม้ สนับสนุนห่วงโซ่ 
อุปทานอาหารที่ไม่ทำลายป่า การใช้ที่ดินอย่างยั่งยืน ส่งเสริมความยั่งยืน
ด้านสังคมตลอดห่วงโซ่อุปทานที่ครอบคลุมสภาพการทำงานที่เหมาะสม 
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  



สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำสหภาพยุโรป ฉบับท่ี 7 ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 
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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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