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บทความด้านการเกษตรสหภาพยุโรป

วัฏจักรคาร์บอนที่ยั่งยืน (Sustainable Carbon Cycles) 

 เมื่อวันท่ี 15 ธ.ค. 64 คณะกรรมาธิการยุโรปออกเอกสาร “วัฎจักรคาร์บอน ที่ยั ่งยืนหรือ 
Communication on Sustainable Carbon Cycles” โดยมีเป้าหมายเพื ่อลดการพึ ่งพา
คาร์บอนจากฟอสซิล เพิ่มการรีไซเคิลคาร์บอนจาก ของเสีย ชีวมวล และอากาศ รวมทั้งจะ
สนับสนุนการทำฟาร์มคาร์บอน และแนวทางแก้ไขปัญหาของภาคอุตสาหกรรมด้วยการดักจับ  
ใช้ประโยชน์และกักเก็บคาร์บอน แนวทางสู่วัฎจักรคาร์บอนที่ยั่งยืนจะมุ่งความสำคัญไปที่ 4 เรื่อง 
คือ  
 

การควบคุมตลาด 

สถานการณ์ | กฎระเบียบ | แนวโน้มในตลาดอาหารและสินค้าเกษตรยุโรป 

(1) Carbon 
farming 

(2) Blue carbon 
farming 

(3) Carbon 
recycle and 

Carbon Capture, 
Use and Storage 

(4) Regulatory framework for the certification of  
carbon removals 
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‣ ภาคเกษตรและป่าไม้ เป็นภาคที่มีการใช้ที่ดิน
เพ่ือการผลิตสูง โดยที่ดินมีบทบาทในการดูดซับ
คาร์บอนจากอากาศและสะสมไว้ในดิน มีส่วน
สำคัญในการกำจัดคาร์บอน (Carbon Removal) 
คณะกรรมาธิการยุโรปมีนโยบายสนับสนุน
การทำฟาร์มคาร์บอนในยุโรป เพื ่อเพิ ่มการ 
รีไซเคิลคาร์บอน การใช้ประโยชน์ การดักจับ 
และกักเก ็บคาร์บอนอย่างม ีประสิทธิภาพ 
รวมทั ้งปรับปรุงมาตรฐานของระบบติดตาม 
รายงานและตรวจสอบฟาร์มคาร์บอนให้ดียิ่งขึ้น 

‣ ฟาร ์มคาร ์บอน  คือ  โมเดลธ ุรก ิจส ี เข ียว 
โดยการจ่ายผลตอบแทนให้ผู ้จ ัดการที ่ด ินที่  
ยอมรับแนวทางบริหารจัดการที่ดินที่ช่วยเพิ่ม 
การดักจับ และกักเก็บคาร์บอน หรือการจ่าย
ผลตอบแทนให้ผู้จัดการที่ดินตามปริมาณการ
สะสมของคาร์บอนท่ีเพ่ิมข้ึนจริง โดยผลตอบแทน
นั้นอาจมาจากภาครัฐ หรือภาคเอกชน  

‣ ประโยชน์ของฟาร์มคาร์บอน คือ ช่วยกำจัด
และลดการปล่อยคาร์บอนสู ่อากาศ รักษา 
การกักเก็บของคาร์บอนตามธรรมชาติ ฟาร์ม 
คาร์บอนยังเป็นโอกาสสร้างรายได้เสริมให้  
ผู้จัดการท่ีดิน เกิดประโยชน์ต่อความหลากหลาย 
หลากหลาย ทางชีวภาพ ระบบ นิเวศ และ
สร้างความยืดหยุ่นในการรับมือกับการเปล่ียนแปลง 
สภาพภูมิอากาศ อีกท้ังส่งผลดีต่อความปลอดภัย 
ความปลอดภัยและความมั่นคงทางอาหาร 

  

 อุปสรรคต่อการเติบโตของฟาร์มคาร์บอน
ในสหภาพยุโรป 

• ต้นทุนบริหารจัดการสูง แต่รายได้ไม่แน่นอน 
• มาตรฐานในตลาดคาร์บอยังขาดความน่าเชื่อถือ  
• ระบบติดตาม รายงานและตรวจสอบการกักเก็บ 

หรือการสูญเสียของคาร์บอนมีต้นทุนสูง 
• การอบรม และให้บริการคำปรึกษาเกี่ยวกับการ 

ทำฟาร์มคาร์บอนยังมีไม่เพียงพอ 

        ปัจจุบันมีฟาร์มคาร์บอนของภาคเอกชน 
หลายโครงการในยุโรป โดยจำหน่าย “คาร์บอน 
เครดิต” ผ่านตลาด voluntary carbon markets 
คาร์บอนเครดิตกลายเป็นสินค้าสร้างรายได้เสริม 
ให้ผู้จัดการที่ดินนอกเหนือจากการจำหน่ายอาหาร
และชีวมวลทั่วไป ส่วนผู้ซื้อคาร์บอนเครดิตอาจเป็น 
บริษัทหรือผู้ประกอบการในห่วงโซ่อาหารที่อยาก 
มีส่วนร่วมลดผลกระทบต่อสภาพภูมิอากาศหรือ 
ต้องการซื้อคาร์บอนเครดิตเพื่อชดเชยการปล่อย
ก๊าซเร ือนกระจกที ่หล ีกเล ี ่ยงไม ่ได ้  ตัวอย่าง
ฟาร์มคาร์บอน เช่น โครงการปลูกป่าระบบวนเกษตร 
การปลูกพืชคลุมดิน พืชโตเร็วที่ ปลูกแซมระหว่าง
แถวของพืชอื่น (catch crops) ลดการไถพรวนดิน 
การกันพื้นที่เกษตรส่วนหนึ่ง เป็นพื้นที่ปล่อยร้าง 
พ ื ้นท ี ่ก ันชนหร ือเปล ี ่ยนเป ็นท ุ ่ ง  หญ ้าถาวร 
การฟื้นฟูป่าพรุและพื้นที่ชุ่มน้ำ เป็นต้น 
 

1) ฟาร์มคาร์บอน (Carbon farming) 
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 แนวทางสนับสนุนฟาร์มคาร์บอน 
‣  การจ่ายเงินอุดหนุนจากภาครัฐ ได้แก่ นโยบาย 
เกษตรร่วม (CAP) สนับสนุนการทำเกษตรอย่างย่ังยืน 
โดยจ่ายเงินอุดหนุนผ่าน Eco-schemes โครงการ
พัฒนาชนบทภายใต้มาตรการสิ่งแวดล้อม-สภาพ 
ภูมิอากาศ และสนับสนุนการให้คำปรึกษาในการ
จัดต ั ้งฟาร ์มคาร ์บอน,  LIFE programme เป็น
กองทุนสนับสนุนการดำเนินงานด้านสภาพภูมิอากาศ 
โดยอุดหนุนโครงการนำร่องที่มุ่งยกระดับการทำ
ฟาร์มคาร์บอน, นโยบายสร้างเอกภาพของยุโรป 
(Cohesion Policy) อ ุดหน ุนการลงทุนฟื ้นฟู  /
อนุรักษ์พื้นที่มีความสำคัญต่อการกักเก็บคาร์บอน, 
การจ่ายเงินช่วยเหลือของประเทศ (state aids) 
เพื่อลดภาระต้นทุนในการจัดตั้งฟาร์มคาร์บอน  
‣ ปรับปรุงมาตรฐานระบบติดตาม รายงาน 
และตรวจสอบฟาร์มคาร์บอน 
คณะกรรมาธิการยุโรปจะปรับปรุงวิธีการติดตาม 
รายงานและตรวจสอบฟาร์มคาร์บอน (monitoring, 
reporting and verifying  : MRV methodologies) 
ให้โปร่งใส เชื่อมโยงกับสิ่งแวดล้อมและมีมาตรฐาน
และมีมาตรฐานที่ดีขึ ้น ซึ ่งจะสร้างความเชื ่อมั่น 
ในตลาดคาร์บอน รวมทั้งจะจัดตั้งกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ
เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ แนวทางปฏิบัติที่ดี 
พัฒนาคุณภาพและ วิธีการ MRV ของคาร์บอน
เครดิตร่วมกัน 
‣ เสริมสร้างความรู้ การจัดการข้อมูลและให้คำ 
ปรีกษาแก่ผู ้จ ัดการที ่ด ิน CAP Strategic Plan 
มุ ่งสนับสนุนการให้ข้อมูล คำปรึกษา ฝีกอบรม 
เสริมสร้างทักษะความรู้ให้เกษตรกรและนักป่าไม้  
รวมถึงสนับสนุนการทำฟาร์มคาร์บอนในยุโรป 

 นอกจากนี้ CAP มุ ่งเน ้นการนำเคร ื ่องมือ 

เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่มีอยู่มาใช้ (เช่น ข้อมูล 

จากดาวเทียมยุโรป การตรวจจับระยะทางไกล 

โปรแกรมวัดระดับสารอาหารในดินสำหรับฟาร์ม) 

เพื่อพัฒนาสู่การทำเกษตรอย่างยั่งยืน ยืดหยุ่นต่อ 

สภาพภูมิอากาศ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

และเพ่ิมการกักเก็บคาร์บอนในดิน   

 
 

      ในอนาคตฟาร์มคาร์บอนจะเข้ามามี  
ส่วนร่วมในเป้าหมายสภาพภูมิอากาศของ 
สหภาพยุโรป โดยให้ฟาร์มคาร์บอนเป็น
แหล่งดูดซับคาร์บอน เพิ่มขึ้นอย่างน้อย 42 
ล้านต ันคาร ์บอนไดออกไซด ์เท ียบเท่า 
(เทียบกับข้อเสนอการปรับปรุงกฎระเบียบ 
LULUCF เมื่อเดือน ก.ค. 64 ซึ่งตั้งเป้าหมาย 
ซ ึ ่ งต ั ้ งเป ้าหมายลดก ๊าซคาร ์บอนสุทธิ  
จากภาคการใช้ที่ดิน-ป่าไม้ไว้ท่ี 310 ล้านตัน
คาร์บอนออกไซด์เทียบเท่าภายในปี 2573)      

         นอกจากน ี ้  ภายในเด ือน ธ .ค.  66 
คณะกรรมาธิการยุโรปจะศึกษาความเป็น 
ไปได้ในการนำหลักการ “ผู้ก่อมลพิษเป็น 
ผู ้จ ่ายเง ิน (polluter-pays)” มาใช้กับ 
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของภาคเกษตร  
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‣ คาร์บอนสีน้ำเงิน คือ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 

กักเก็บและปล่อยออกมาโดยระบบนิเวศชายฝั่ง

และทะเล ส่วนใหญ่ถูกกักเก็บไว้ในพืช (สาหร่าย 

หญ้าทะเล) ตะกอนใต้น้ำ บึงเกลือ และ ป่าชายเลน

ในระยะยาว ซ่ึงช่วยลดผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลง 

สภาพภูมิอากาศ อย่างไรก็ดี ระบบนิเวศชายฝั่ง 

และทางทะเลที ่เสื ่อมโทรมลง ทำให้มีคาร์บอน 

ถูกปล่อยออกมาเพิ่มขึ้นและความสามารถในการ 

ดูดซับคาร์บอนลดลง 

‣ แนวทางพ ัฒนาระบบน ิ เ วศทางทะ เล 

เพื่อเป็นแหล่งดูดซับคาร์บอนสีน้ำเงินในอนาคต  

• เพิ่มความรู้เกี่ยวกับการจำแนกภูมิภาคเสี่ยง 

(regions at risk)  

• การลงทุนอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งที่อยู่อาศัย 

เพื ่อเพิ ่มความยืดหยุ ่น และปกป้องระบบนิเวศ 

ชายฝั่งจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและ 

การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ 

• เสริมความรู้และข้อมูลเกี่ยวกับการหาปริมาณ 

คาร์บอนสีน้ำเงิน  

• สนับสนุนการทำฟาร์มคาร์บอนที่ยึดธรรมชาติ 

เป็นพื้นฐาน เช่น การเพาะเลี้ยงหอยหรือสาหร่าย 

ตามพื้นที่ชุ่มน้ำชายฝั่งแบบยั่งยืน 

‣ ประโยชน ์ของฟาร ์มคาร ์บอนส ีน ้ำ เงิน 

เพิ่มขีดความสามารถในการดูดซับก๊าซเรือนกระจก

ของระบบนิเวศชายฝั ่งและทางทะเล ก่อให้เกิด 

ประโยชน์ร่วมต่อการฟื้นฟูแหล่งที ่อยู ่อาศัยตาม 

ธรรมชาติและการผลิตออกซิเจนจากท้องทะเล 

เสริมสร้างความมั ่นคงทางอาหารจากการผลิต 

โปรตีนจากสาหร่าย เพิ่มการจ้างงานที่เป็นมิตรต่อ 

สิง่แวดล้อมในท้องถิ่น 

2) คาร์บอนสีน้ำเงิน (Blue carbon) 
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 สหภาพยุโรปใช้คาร์บอนประมาณ 1,000 

ล้านตันในปี 2561 สำหรับผลิตอาหาร พลังงาน 

และวัสดุต่างๆ แบ่งเป็น คาร์บอนที่มีแหล่งที ่มา 

จากชีวมวล/ก๊าซชีวภาพ (45%) คาร์บอนจาก 

ฟอสซิล (54%) ส่วนคาร์บอนที่ได้จากการรีไซเคิล 

นั้นคิดเป็นสัดส่วนเพียง 1% 

‣ เพิ ่มการดักจับ ใช้ประโยชน์ และกักเก็บ 

คาร ์บอนของภาคอ ุตสาหกรรม  ในอนาคต 

คณะกรรมาธิการยุโรปต้องการให้การใช้คาร์บอน 

ผลิตสินค้าอุตสาหกรรม (เช่น เชื้อเพลิงสังเคราะห์ 

พลาสติก ยาง เคมีภัณฑ์ วัสดุอื่นๆ) มาจากแหล่ง 

ที่ยั่งยืนไม่ว่าจะเป็นการรีไซเคิลคาร์บอนจากขยะ/ 

ของเสีย ชีวมวลหรือจากอากาศ นั ่นหมายถึง 

สหภาพยุโรปต้องเพิ่มการดักจับ CO2 จากแหล่ง 

ท่ีย่ังยืนให้ได้ 300 -500 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์ 

เทียบเท่า เพ่ือให้สอดคล้องกับเป้าหมายการปล่อย 

ก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ในปี 2593 ซึ่งเป็น

แนวทางช่วยลดผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลง 

3) การดักจบั ใช้ประโยชน์ และกักเก็บคาร์บอนของภาคอุุตสาหกรรม 

(Industrial Capture, Use and Storage of Carbon) 
สภาพภูมิอากาศ สนับสนุนนโยบายเศรษฐกิจ 

ชีวภาพที่ยั่งยืน และเศรษฐกิจหมุนเวียนของยุโรป  

โดยคาร์บอนที่ดักจับได้ควรสะสมไว้ใต้ดิน (geo 

logical storage) และในผลิตภัณฑ์ชีวภาพที่มีอายุ 

การใช้งานยาวนาน (long-lasting bio-products) 

รวมทั้งกักเก็บในวัสดุก่อสร้างต่างๆ (เช่น ไม้ ฉนวน 

ผลิตจากเส้นใยพืช/ไม้ก๊อก/ป่าน วัสดุปูพื้นทำจาก 

ไม้ไผ่/พลาสติกชีวภาพ ซีเมนต์รุ่นใหม่ที่ช่วยดูดซับ 

CO2) ซึ่งนอกจากช่วยลดการใช้พลังงานของอาคาร 

ยังเป็นแหล่งสะสมคาร์บอนระยะยาว เป็นโอกาส 

พัฒนาผลิตภัณฑ์ชีวภาพใหม่ๆ ที่ดีต่อสิ่งแวดล้อม 

และสภาพภูมิอากาศออกสู่ตลาด 
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‣ เป้าหมายสู่วัฎจักรคาร์บอนที่ยั ่งยืนสำหรับ 

ภาคอุตสาหกรรม  

•  ภายในปี 2571 (ค.ศ. 2028) ต้องมีการจัดทำ 

บัญชีรายงานปริมาณคาร์บอนทุกตันที่ถูก ดักจับ 

ขนส่ง ใช้ประโยชน์และกักเก็บโดยภาคอุตสาหกรรม 

รวมทั้งแบ่งแยกว่าเป็นคาร์บอนที่มาจากฟอสซิล 

แหล่งกำเนิดทางชีวภาพหรือดึงจากอากาศ  

•  ภายในป ี2573 (ค.ศ. 2030) การใช้คาร์บอน 

ผลิตพลาสติกและเคมีภ ัณฑ์อย ่างน ้อย  20% 

ต้องมาจากแหล่งที่ยั่งยืนที่ไม่ใช่ฟอสซิล 

•  ภายในปี 2573 ต้องกำจัดคาร์บอนจาก 

อากาศให้ได้ปีละ 5 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์ 

เทียบเท่าและกักเก็บไว้ตามโครงการนำร่องต่างๆ  

‣ แนวทางเพิ ่มความสามารถในการดักจับ 

ใช้ประโยชน์และกักเก็บคาร์บอน (CCUS) ของ 

ภาคอุตสาหกรรม ได้แก่  
• พัฒนาตลาด CCUS ในสหภาพยุโรปท่ีแข่งขันได้ 

ซึ่งต้องอาศัยการสร้างฐานความรู้ และดึงดูดให้ 
ผู้ที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจากภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐ 
และประชาสังคมเข้ามามีส่วนร่วม 
• พัฒนามาตรฐาน ระเบียบวิธีที่มีประสิทธิภาพ 

และโปร่งใสในการวัดประโยชน์ต่อสภาพอากาศ 
จากการใช้วัสดุก่อสร้างที่ยั่งยืน 
• สนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี 

ที่ช่วยกระตุ้นการดักจับและกำจัดคาร์บอนของ 
ภาคอุตสาหกรรม โดยใช้เงินจาก Innovation 
Fund, Horizon Europe และรายได้จากการค้า 
คาร์บอนผ่านระบบ EU ETS 
• ศึกษาแนวทางพัฒนาเครือข่ายขนส่งคาร์บอน 

(CO2 transport network) ที่มีประสิทธิภาพ และ 
มีต้นทุนลดลง 
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4) กฎระเบียบการรับรองการกำจัดคาร์บอน 
 (Regulatory framework for the certification of carbon removals) 
 สหภาพยุโรปตั้งเป้าหมายเป็นกลางด้านสภาพภูมิอากาศภายในปี 2593 
นั่นหมายถึง ทุกๆ ตันของก๊าซเรือนกระจกที่สร้างขึ้นต้องถูกหักล้างด้วยการกำจัด 
คาร์บอนในปริมาณที่เท่ากัน ซึ่่งต้องอาศัยกลไกการคำนวณคาร์บอนที่ถูกกำจัด 
ออกไปจากการทำฟาร์มคาร์บอน หรือเทคโนโลยี CCUS ของภาคอุตสาหกรรม 
โดยคาร์บอนที่กำจัดออกไปควรผ่านการรับรองว่าจะถูกกักเก็บไว้อย่างยาวนาน 
มีความถูกต้อง และไม่ก่อให้เกิดปัญหาการรั ่วไหลของคาร์บอน (carbon 
leakage) ไปยังพื้นที่อื่น 
 คณะกรรมาธิการยุโรปเล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนากรอบกฎ 
ระเบียบการรับรองการกำจัดคาร์บอนที่โปร่งใส สร้างประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อม 
ระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพอย่างแท้จริง รวมทั้งเป็นแนวทาง 
กำจัดคาร์บอนที่ยั่งยืน ซึ่งต้องอาศัยระบบติดตาม รายงานและตรวจสอบเส้นทาง 
กำจัดคาร์บอน (monitoring, reporting and verification : MRV) ที่แข็งแกร่ง 

‣ แนวทางพัฒนากฎระเบียบรับรองการกำจัดคาร์บอน ได้แก่ 
• ออกข้อเสนอกฎระเบียบการจัดทำบัญชีและการรับรองการกำจัดคาร์บอน 

ภายในสิ้นป ี2566 (ค.ศ. 2022) 
• กำหนดมาตรฐานระดับสหภาพยุโรปในการติดตาม รายงานและตรวจสอบ 

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกและการกำจัดคาร์บอน ซึ่งสามารถนำไปใช้ได้ทั้งใน 
ระดับฟาร์ม การถือครองพ้ืนที่ป่า หรือใช้ติดตาม รายงานและตรวจสอบการดักจับ 
คาร์บอนจากฟอสซิล แหล่งกำเนิดชีวภาพหรือจากอากาศ 

 
ท่ีมา - เอกสาร Communication ของคณะกรรมาธกิารยุโรปเมื่อวันที ่15/12/2021 เรื่อง “Sustainable 
        Carbon Cycles”  
       - Website https://www.ey.com/en_pl/law/communication-on-sustainable-carbon-cycles 
       - Website IHS market  https://connect.ihsmarkit.com/master-viewer/show/phoenix/4231885?connectPath=PolicyLandingPage 
         https://connect.ihsmarkit.com/master-viewer/show/phoenix/4244902?connectPath=ArticleViewer. 
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ในช่วงไม่กี่ปีข้้างหน้า คาดว่าการกำจัดคาร์บอนในสหภาพยุโรปจะรวดเร็วขึ้น เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของ 
European Green Deal และ EU Climate Law นั่นคือ การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี 2593 
โดยคณะกรรมาธิการยุโรปจะทุ่มเททรัพยากรต่างๆ เพื่อเพิ่มการดักจับและสะสมของคาร์บอนของภาคเกษตร ป่าไม้ 
การใช้ที่ดินและภาคอุตสาหกรรม พัฒนาระบบติดตาม รายงานและตรวจสอบ ตลอดจนกฎระเบียบรับรองการกำจดั 
คาร์บอนที่โปร่งใสและน่าเชื่อถือ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อสภาพภูมิอากาศ ระบบนิเวศและความหลากหลายทาง 
ชีวภาพ อีกทั้งยังเป็นแหล่งสร้างรายได้ใหม่ให้แก่เกษตรกร นักป่าไม้หรือโรงงานที่นำเทคโนโลยี CCUS มาใช้  

เอกสาร Communication of Sustainable Carbon Cycles ฉบับนี้มุ่งการดำเนินงานภายในยุโรปเป็นหลกั 
เพื่อแสดงให้ทั่วโลกเห็นว่าสหภาพยุโรปเป็นผู้บุกเบิกการวางกฎระเบียบรับรองการกำจัดคาร์บอน  และสร้างแรง 
บันดาลใจให้ประเทศอื่นๆ ออกแบบวิธีการที่แข็งแกร่งและมีความทะเยอทะยานในการลดก๊าซเรือนกระจกเช่น 
เดียวกัน เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของข้อตกลงปารีส (Paris Agreement) 
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บทความด้านการเกษตรสหภาพยุโรป 
สถานการณ์ | กฎระเบียบ | แนวโน้มในตลาดอาหารและสินค้าเกษตรยุโรป 

แผนฉุกเฉินเพื่อรับรองอุปทานและความม่ันคงทางอาหารในยามที่เกิดวิกฤติ 
 การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม 
และสุขภาพคนทั่วโลก รวมทั้งส่งผลกระทบต่อการทำงานของระบบอาหาร EU 
วิกฤติ COVID-19 เป็นสัญญาณเตือนว่า EU ต้องไม่ประมาท และเตรียมพร้อม 
รับมือกับความไม่แน่นอนหรือความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่ออุปทาน  และ 
ความมั ่นคงทางอาหาร โดย EU มุ ่งยกระดับความร่วมมือและการทำงาน 
ร่วมกันในยุโรป เพ่ือรับรองว่าประชากรจะไม่เผชิญกับปัญหาขาดแคลนอาหาร 
แม้ในช่วงเวลาที่เกิดวิกฤติ  
 เมื ่อวันที่ 12 พ.ย. 64 คณะกรรมาธิการยุโรปนำเสนอ แผนฉุกเฉิน 
เพ่ือรับรองอุปทานและความม่ันคงทางอาหารในยามท่ีเกิดวิกฤติ (Contingency 
plan for ensuring food supply and food security in times of crisis) 
โดยยอมรับว่าห่วงโซ่อุปทานอาหารยุโรปมีความยืดหยุ่น แต่ยังมี ข้อบกพร่อง 
และจำเป็นต้องเสริมความพร้อมของ EU ในการรับมือกับความไม่แน่นอนที่มี 
สาเหตุจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สิ่งแวดล้อม เสื่อมโทรม ปัญหา
ทางการค้า การเมืองหรือด้านสาธารณสุข 
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บทเรียนจากวิกฤต ิCOVID-19 
 วิกฤติ COVID-19 ก่อให้เกิดผลกระทบต่อ 
ระบบอาหาร EU ในช่วงเริ่มต้น โดยความต้องการ 
ซื้ออาหารบางอย่างลดลงฉับพลัน (เช่น สัตว์น้ำ 
เนื้อสัตว์ มันฝรั่ง ไวน์) เพราะร้านอาหาร โรงแรม 
และสถานที ่ให้บริการอาหารปิดตามมาตรการ 
ความปลอดภัยด้านสาธารณสุข ราคาอาหารสูงขึ้น 
ร้อยละ 5 ในช่วงระหว่างเดือน เม.ย.-พ.ค.63 และ 
เกิดปัญหาขาดแคลนแรงงาน เพราะการโยกย้าย 
คนระหว่างประเทศถูกจำกัด   
 แต่ปัญหาเหล่าน้ีเกิดข้ึนไม่นาน โดยภาคเกษตร 
ประมง การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและอาหารของ EU 
แสดงให้เห็นแล้วว่าสามารถรับมือกับวิกฤติและ
ฟ้ืนตัวได้อย่างรวดเร็ว เน่ืองจาก EU มีเครื่องมือต่างๆ 
เช่น มาตรการช่วยเหลือภายใต้นโยบายเกษตรร่วม 
(CAP) นโยบายประมงร่วม (CFP) และการจ่ายเงิน
ช่วยเหลือจากรัฐ (State aid) ซึ่งช่วยให้ระบบอาหาร 
รับมือกับความไม่สมดุลในตลาดและผู้ผลิตมี
สภาพคล่อง นอกจากนี้ คณะกรรมาธิการยุโรป 
จัดให้มีช่องทางพิเศษหรือ Green Lanes เพ่ืออำนวย 
ความสะดวกในการขนส่งสินค้าและแรงงานสาขา
สาขาที่จำเป็นภายในตลาดร่วมได้อย่างเสรี   
 แม้ว่าระบบอาหาร EU จะมีความยืดหยุุ่นต่อ 
ผลกระทบจากวิกฤติ COVID-19 แต่ก็มีอีกหลาย 
ประเด็นที่ต้องปรับปรุง ได้แก่ การประสานงาน 
ระหว่างหน่วยงานของรัฐภายใน EU ระบบอาหาร 
แ บบบ ู รณาก า ร  (Integrated food systems 
approach) และขาดการสื่อสารที่เหมาะสม 

แผนการฉุกเฉินเพื่อรับรองอุปทานและความมั่น
คงทางอาหารในยามที่เกิดวิกฤติ 
 EU เตรียมแผนฉุกเฉินเพื่อรับรองอุปทานและ 
ความมั่นคงทางอาหาร โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้ 
(1) หลักการที่ต้องปฏิบัติตามในยามที่เกิดวิกฤติ 

- ส่งเสริมการทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐและ 
ภาคเอกชนในห่วงโซ่อุปทานอาหาร เพราะมีความ 
สำคัญอย่างยิ่งในการเตรียพร้อม การระบุสัญญาณ 
วิกฤติที่กำลังจะเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว และสร้าง 
ความยืดหยุ่นให้กับห่วงโซ่อุปทาน 

- การติดตามความไม่สมดุลในตลาด ตอบสนอง 
อย่างรวดเร็วเมื่อจำเป็น และนำเครื่องมือภายใต้ 
CAP หรือ CFP มาใช้ในช่วงที่เกิดวิกฤติ เช่น การ 
จ่ายเงินอุดหนุนผ่าน direct payment และ rural 
development มาตรการช่วยเหลือในการจัดเก็บ 
ส ินค ้าของภาคเอกชน  (private storage aid) 
การจ่ายเงินชดเชย (compensation payment) 
หรือการจ่ายเงินช่วยเหลือจากกองทุนต่างๆ  

- รับรองว่าห่วงโซ่อุปทานอาหาร การค้า และ 
ภาคอื่นๆ ที่เกี ่ยวข้อง (เช่น การขนส่ง โยกย้าย 
แรงงาน) จะสามารถดำเนินงานต่อไปได้แม้ในช่วง 
ที่เกิดวิกฤติ และหลีกเลี่ยงการนำมาตรการแบบ 
ฝ่ายเดียวมาใช้ เช่น มาตรการจำกัดหรือห้าม 
ส่งออก เพราะจะทำให้วิกฤติเลวร้ายยิ่งขึ้น 

-  การสื ่อสารเป็นสิ ่งสำคัญ โดยต้องสื ่อสาร 
ข้อมูลตั้งแต่เริ่มต้น อย่างสม่ำเสมอ และโปร่งใส 
เพ่ือให้ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียและประชาชนรับทราบ
ข้อมูลที่ถูกต้อง อันจะมีประโยชน์ต่อการตัดสินใจ 
และป้องกันตลาดตื่นตระหนก 
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(2) พัฒนากลไกเตรียมความพร้อมและรับมือกับ 
วิกฤติความมั่นคงอาหารของยุโรป (European 
Food Security Crisis preparedness and 
response Mechanism : EFSCM) 
 คณะกรรมาธิการยุโรปวางแผนพัฒนากลไก 
EFSCM โดยจะจัดตั ้งกลุ ่มผู ้เชี ่ยวชาญ (group of 
experts) ซึ ่งประกอบด้วยตัวแทนจากประเทศ 
สมาชิกและผู ้มีบทบาทในห่วงโซ่อุปทานจากทุก 
ระดับ เพื ่อกำหนดชุดกฎระเบียบกำกับดูแลการ 
ทำงานของห่วงโซ่อุปทาน โดยกลุ่มผู้เชี่ยวชาญจะ 
จัดประชุมร่วมกันอย่างสม่ำเสมอ เพื่อแลกเปลี่ยน 
ข้อมูลและแนวทางปฏิบัติที่ด ี 
 ในกรณีมีเหตุการณ์ฉุกเฉินหรือวิกฤติเกิดขึ้น 
การประชุมกลุ่มผู้เชี่ยวชาญจะถูกจัดขึ้นอย่างไม่รีรอ 
และบ่อยครั้งเท่าที่จำเป็นหากเป็นเหตุการณ์หรือ 
ความเสี่ยงสำคัญที่คาดเดาไม่ได้ เป็นภัยคุกคามต่อ 
อุปทานหรือความมั่นคงทางอาหาร ส่งผลกระทบต่อ 
ประเทศสมาชิกมากกว่าหนึ ่งประเทศ และต้อง 
อาศัยการทำงานร่วมกันระดับ EU  
(3) การดำเนินงานของ EFSCM เกี่ยวข้องกับ 
 3.1) การคาดการณ์ ประเมินความเสี ่ยง 
และการติดตาม  

- กลุ่มผู้เชี่ยวชาญจะทำงานวิเคราะห์ความเสี่ยง 
หาจุดอ่อน และเร่ืองท่ีต้องแก้ไขในห่วงโซ่อุปทาน อาหาร   

- เตร ียมพร ้อมร ับม ือก ับว ิกฤต ิด ้วยการใช้  
ประโยชน์จากระบบติดตามข้อมูลหรือระบบเตือน 
ภัยล่วงหน้าที ่มีอยู่ เช่น Monitoring Agriculture 
ResourceS (MARS system) ช่วยเตือนภัยแล้งที่ 
ส่งผลกระทบต่อการเพาะปลูกพืชอาหารสัตว์เมื่อปี 
2561/62 นอกจากนี้ คณะกรรมาธิการยุโรปเสนอ 

ให้ควรเพิ่มหน้าจอ (dashboard) เพื่อแสดงข้อมูล 
อุปทานและความมั่นคงทางอาหารโดยเฉพาะ 

- การวิเคราะห์จุดอ่อน และโครงสร้างพื้นฐาน 
ท ี ่สำค ัญของห ่วงโซ ่อ ุปทานอาหาร  (critical 
infrastructure of food supply chain) 

 3.2) การประสานงาน ทำงานร่วมกัน และ 
การสื่อสาร 

- การแบ่งปันข้อมูล และแนวทางปฏิบัติที ่ดี  
ระหว่างประเทศสมาชิกฯ และผู้มีบทบาทในห่วงโซ่ 
อุปทานจากทุกระดับ 

- พัฒนาข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาวิกฤต ิ
- ประสานงานและให้ความร่วมมือกับประชาคม 

ระหว่างประเทศ เช่น สนับสนุนระบบข้อมูลการ 
ตลาดสินค้าเกษตร (AMIS) ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่ 
มุ่งเพิ่มความโปร่งใสในตลาดอาหาร ส่งเสริมการ 
ประสานงานด้านนโยบายระหว่างประเทศ และ 
รายงานสภาวะวิกฤติตลาดอาหาร 

- นำบทเรียนจากวิกฤติที่ผ่านพ้นไปแล้วมาใช้ 
พัฒนาการป้องกัน และการตอบสนองต่อวิกฤติที่ 
อาจเกิดขึ้นใหม่ในอนาคต  

- การสื่อสารด้วยข้อมูลที ่โปร่งใส มีหลักฐาน 
อ้างอิง และมาจากเครือข่ายที่เช่ือถือได้ 

 

ที่มา เอกสาร Communication ของคณะกรรมาธิการ
ยุโรปเมื ่อวันที่  12/11/2021 เรื ่อง "Contingency 
plan for ensuring food supply and food security 
in times of crisis” 
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ในภาพรวมแล้ว ระบบอาหาร EU มีความยืดหยุ่นต่อแรงกระทบขนาดใหญ่ เพราะ 

EU มีเคร่ืองมือช่วยเหลือภายใต้นโยบายเกษตร นโยบายประมงร่วมและกองทุนต่างๆ ซึ่งช่วย 

ปรับสมดุลในตลาด เสริมสภาพคล่องให้แก่ผู้ประกอบการในยามที่เกิดวิกฤต ิอีกทั้ง EU เป็น 

ตลาดร่วมขนาดใหญ่ที่มีผู้บริโภคเกือบ 450 ล้านคน และมีระบบเศรษฐกิจที่เปิดสู่ตลาดโลก 

อย่างไรก็ดี บทเรียนจาก COVID-19 เตือนให้ EU ต้องเตรียมรับมือกับความไม่แน่นอนหรือ 

ความเสี่ยงในอนาคตทั้งจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรม ความ 

เส่ียงด้านสาธารณสุข ภัยคุกคามทางไซเบอร ์และความไม่แน่นอนทางการเมือง 

คณะกรรมาธิการยุโรปนำเสนอ “แผนฉุกเฉินเพื่อรับรองอุปทานและความมั่นคง 

ทางอาหารในยามที่เกิดวิกฤติ” โดยให้ความสำคัญกับการทำงานร่วมกัน การติดตามตลาด 

และการสื่อสาร รวมถึงพัฒนากลไก EFSCM ซึ่งเป็นกลุ่มผู้เชี่ยวชาญที่ทำงานวิเคราะห์หา 

ความเส่ียง จุดอ่อน และกำหนดชุดกฎระเบียบกำกับดูแลการทำงานห่วงโซ่อุปทาน  

สำหรับประเทศไทยมีโอกาสเผชิญความเสี่ยงต่ออุปทานและความมั่นคงทางอาหาร 

เช่นเดียวกัน เช่น การแพร่ระบาดของโรค ASF ทำให้สุกรตาย และราคาเนื ้อสุกรแพง, 

ผลกระทบจากโรค COVID-19 โดยร้านอาหารถูกสั่งปิด จำนวนนักท่องเที่ยวน้อยลง ทำให้ 

ความต้องการบริโภคในประเทศลดลง, เหตุการณ์น้ำมันร่ัวในทะเลจังหวัดระยอง ทำให้ความ 

ต้องการซื้อสินค้าประมงลดลง เพราะกลัวสารตกค้างจากสารเคมี หรือต้นทุนการผลิตสูงขึ้น 

(ราคาปุ๋ย ค่าน้ำมัน ฯลฯ)  

ดังนั้น ไทยต้องเตรียมพร้อมรับมือกับวิกฤติที่มีโอกาสเกิดบ่อยครั้งขึ้นไม่ว่าจาก

ปัจจัยภายในหรือภายนอกห่วงโซ่อุปทาน โดยแนวทางปฏิบัติที่ดี ได้แก่ ส่งเสริมการทำงาน 

และความร่วมมือระหว่างผู้มีบทบาทในห่วงโซ่อุปทานอาหาร, การสื่อสารข้อมูลที่ชัดเจน 

ทันสมัยและเชื่อถือได้, ลดความเปราะบางและความเสี่ยงเท่าที่ทำได้, พัฒนาความสามารถ 

ในการตอบสนองต่อวิกฤติอย่างรวดเร็ว, ผสมผสานการใช้นโยบายที่มีอยู่เพื่อสร้างความ 

ยืดหยุ่นให้กับห่วงโซ่อุปทาน และนำเครื่องมือจัดการความเส่ียงมาใช้ (crisis management 

tools) 
 



เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 คณะกรรมาธิการ
ยุโรปได้เปิดเผยว่าได้อยู่ระหว่างการรับฟังความ
คิดเห็นต่อข้อตกลงด้านความยั่งยืน (Sustainability 
Agreements) จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในภาคการเกษตร 
โดยคณะกรรมาธิการได้เชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ร่วมแบ่งปันข้อคิดเห็นในประเด็นดังกล่าว เพ่ือช่วย
ร่างแนวทางข้อยกเว้นใหม่ของกฎการแข่งขันในภาคเกษตร

โดยคณะกรรมาธิการยุโรปได้เชิญผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย เช่น ผู้ผลิตหลัก ผู้แปรรูป ผู้ผลิต ผู้ค้าส่ง 
ผู้ค้าปลีก และผู้ ให้บริการ เ พ่ือร่วมกันแบ่งปัน
ประสบการณ์เกี่ยวกับข้อตกลงที่จะท าให้สามารถ
บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายความยั่ งยืน
ในห่วงโซ่การเกษตรและอาหาร ซึ่งโดยทั่วไปสหภาพยุโรป
จะห้ามข้อตกลงระหว่างบริษัทที่จ ากัดการแข่งขัน 
เช่น ข้อตกลงระหว่างผู้แข่งขันที่ส่งผลให้สินค้า
มีราคาที่สูงขึ้นหรือปริมาณที่ต่ ากว่า อย่างไรก็ตาม
คณะมนตรีและรัฐสภายุโรปได้ลงมติการยกเลิก
ข้อกฎหมายใหม่บางส่วน โดยอนุญาตให้มีข้อจ ากัด
บางส่วนในข้อตกลงของภาคการเกษตร หากมีความ
จ าเป็นส าหรับการบรรลุมาตรฐานความยั่งยืนที่สูง
กว่ามาตรฐานของสหภาพยุโรปหรือมาตรฐานบังคับ
ระดับชาติ การยกเลิกกฎหมายบางส่วนนี้อยู่ใน
ระเบียบ CMO 1308/2013 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของนโยบาย
เกษตรร่วมของสหภาพยุโรป

ข้อตกลงดังกล่าวคาดว่าจะท าให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อมบางประการ การลด
การใช้สารก าจัดศัตรูพืชและอัตราจากการดื้อยาต้าน
จุลชีพ และการคุ้มครองสุขภาพและสวัสดิภาพสัตว์ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากข้อตกลงนี้ควรจะเป็นผู้ผลิต
ทางการเกษตรที่ด าเนินการร่วมกับผู้มีบทบาทอ่ืน
จากห่วงโซ่การผลิต โดยคณะมนตรีและรัฐสภายุโรป
ขอให้คณะกรรมาธิการยุโรปออกแนวทางเกี่ยวกับ
เงื่อนไขส าหรับเงื่อนไขการบังคับใช้การยกเลิก
กฎหมายบางส่วนนี้ ในวันที่ 8 ธันวาคม 2566 ซึ่งจะ
บังคับใช้ภายใต้ยุทธศาสตร์ Farm to Fork 

คณะกรรมาธิการยุโรปได้หารือกับผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียเพ่ือท าความเข้าในประเภทของข้อตกลง
ด้านความยั่งยืนที่ได้พัฒนาขึ้นมาหรือต้องการพัฒนา 
รวมถึงข้อจ ากัดศักยภาพที่อาจเกิดขึ้นจากการ
แข่งขันที่อาจเป็นผลที่เกิดขึ้นจากข้อตกลงดังกล่าว 
ตลอดจนผลกระทบที่เป็นไปได้ของความร่วมมือ
ดังกล่าวในด้านอุปทาน ราคา และนวัตกรรม

โดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้ทั้งหมดได้รับเชิญ
ให้ส่งความคิดเห็นบนเว็บไซต์ของคณะกรรมาธิการฯ 
ได้ถึงวันที่ 23 พฤษภาคม 2565 และคณะกรรมาธิการ
จะตรวจสอบข้อมูลและเผยแพร่สาระส าคัญหลัก
และข้อสรุปจากการรับฟังความคิดเห็นนี้ภายในปี 
2566

ข่าวความเคลือ่นไหว เดือนกุมภาพันธ ์2565

การรับฟังความคิดเห็นต่อข้อตกลงความยั่งยืนของภาคการเกษตร
(Sustainability Agreement in Agriculture)



ภูมิหลัง

มาตรา 101 (1) ของ Treaty on the Functional of the European Union (TFEU) ก าหนดห้าม
มิให้มีข้อตกลงระหว่างบริษัทที่จ ากัดการแข่งขัน อย่างไรก็ตามในมาตรา 42 ของ TFEU ระบุว่า กฎการแข่งขัน
มีผลบังคับใช้กับภาคเกษตรกรรมเฉพาะในขอบเขตที่รัฐสภาและคณะมนตรีก าหนดเท่านั้น

การแก้ไขกฎหมายใหม่ดังกล่าวอยู่ในมาตรา 210 a ของระเบียบ 2021/2117 ซึ่งแก้ไขกฎระเบียบ 1308/2013 
การจัดตั้งองค์กรร่วมกันของตลาดในผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร บทบัญญัติระบุว่าข้อตกลงที่มุ่งเป้าไปที่การบรรลุ
วัตถุประสงค์ด้านความยั่งยืนโดยใช้มาตรฐานที่สูงกว่าที่บังคับภายใต้กฎหมายของสหภาพยุโรปและ /หรือ
กฎหมายระดับประเทศจะได้รับอนุญาต

ที่มา: European Commission

ข่าวความเคลือ่นไหว เดือนกุมภาพันธ ์2565
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สปษ. สหภำพยุโรป เข้ำร่วมพิธีมอบรำงวัลกำรประกวดข้ำวพันธุ์ใหม่เพ่ือกำรพำณิชย์ ครั้งที่ 1

วันที่ 11 กุมภำพันธ์ 2565 ผู้อ ำนวยกำร สปษ. สหภำพยุโรป เข้ำร่วมพิธีมอบรำงวัลกำรประกวดข้ำว
พันธุ์ใหม่เพ่ือกำรพำณิชย์ ครั้งที่ 1 โดยมีรองนำยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงพำณิชย์ (นำยจุรินทร์ 
ลักษณวิศิษฏ์) เป็นประธำนในพิธีมอบรำงวัล

โครงกำรดังกล่ำวถือเป็นกำรด ำเนินกำรส ำคัญในกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ข้ำวไทยและเป็นกำรสร้ำง
กำรรับรู้เกี่ยวกับข้ำวพันธุ์ใหม่เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในกำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ข้ำวไทยในตลำดโลก

ผู้อ ำนวยกำร สปษ. สหภำพยุโรป ประชุมหำรือกับสถำนเอกอัครรำชทูต
ณ กรุงเวียนนำ กรมส่งเสริมกำรเกษตร และมูลนิธิโครงกำรหลวง

ในประเด็นกำรด ำเนินโครงกำรเกษตรอินทรีย์ ประจ ำปีงบประมำณ 2565 ของ สอท. เวียนนำ

วันที่ 2 กุมภำพันธ์ 2565 ผู้อ ำนวยกำร สปษ. สหภำพยุโรป เข้ำร่วมกำรประชุมเตรียมกำรกำรด ำเนิน
โครงกำรเกษตรอินทรีย์ ประจ ำปีงบประมำณ 2565 ของ สอท. เวียนนำ ร่วมกับสถำนเอคอัครรำชทูต ณ กรุงเวียนนำ 
กรมส่ งเสริมกำรเกษตร และมูลนิธิ โครงกำรหลวง โดยมีนำงสำวมรกต ศรีสวัสดิ์  เอกอัครรำชทูต
ณ กรุงเวียนนำ เป็นประธำนกำรประชุม
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ผู้อ ำนวยกำร สปษ. สหภำพยุโรป เข้ำร่วมประชุมทีมประเทศไทย คร้ังที่ 1/2565
ร่วมกับ สถำนเอกอัครรำชทูต ณ กรุงโคเปนเฮเกน

วันที่ 11 กุมภำพันธ์ 2565 ดร.พรเทพ ศรีธนำธร ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนที่ปรึกษำกำรเกษตร
ต่ำงประเทศ ประจ ำสหภำพยุโรป พร้อมด้วยเลขำนุกำรเอก (ฝ่ำยเกษตร) ได้เข้ำร่วมกำรประชุมทีมประเทศไทย 
สถำนเอกอัครรำชทูต ณ กรุงโคเปนเฮเกน ครั้งที่ 1/2565 เพื่อรับทรำบกำรถวำย/ยื่นพระรำชสำส์นตรำตั้ง
ต่อประมุขของเดนมำร์กและลิทัวเนีย ผลกำรด ำเนินกำรฉลอง 400 ปี กำรติดต่อครั้งแรกระหว่ำงไทย-เดนมำร์ก 
รวมถึงผลกำรประชุม Political Consultation ไทย-เดนมำร์ก ครั้งที่ 5 ผ่ำนระบบ Video conference
โดยมีนำงศิริลักษณ์ นิยม เอกอัครรำชทูต ณ กรุงโคเปนเฮเกน เป็นประธำนกำรประชุม

ในกำรนี้ สปษ. สหภำพยุโรป ได้รำยงำนที่ประชุมทรำบควำมคืบหน้ำของสถำนกำรณ์กำรค้ำ
สินค้ำเกษตรของไทย อำทิ กำรเตรียมกำรส่งออกสินค้ำแมลงเพื่อกำรบริโภค (Novel Food) ของไทย
มำยังตลำดสหภำพยุโรป กำรลงนำม MOU ระหว่ำงกรมปศุสัตว์ไทย และกระทรวงสิ่งแวดล้อมและอำหำรเดนมำร์ก
เพ่ือสร้ำงเสริมและพัฒนำควำมร่วมมือด้ำนวิชำกำรโคนมระหว่ำงประเทศ

วารสาร ส านักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจ าสหภาพยุโรป ขอเชิญชวนนักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษาที่สนใจ
ส่งบทความเก่ียวกับด้านการเกษตรของสหภาพยุโรป ความยาวประมาณ 3 - 5 หน้า เพ่ือร่วมการพิจารณาตีพิมพ์
ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามหรือส่งต้นฉบับเข้ารับการพิจารณาจากบรรณาธิการได้ทาง agrithai@agrithai.be

ขอเชิญร่วมส่งบทควำมลงตีพิมพ์ในวำรสำร สปษ. สหภำพยุโรป


