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ข่าวสารด้านการเกษตรสหภาพยุโรป 
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 
 



  

  2 

สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตร ประจำสหภาพยุโรป เดือนกุมภาพันธ์ 2565 

  

บทเรียนจากวิกฤติ 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 
ข้อมูลและแนวทางปฏิบัติที่ดี  
 ในกรณีมีเหตุการณ์ฉุกเฉินหรือวิกฤติเกิดขึ้น 
การประชุมกลุ่มผู้เช่ียวชาญจะถูกจัดขึ้นอย่างไม่รีรอ 
และบ่อยครั้งเท่าที่จำเป็นหากเป็นเหตุการณ์หรือ 
ความเสี่ยงสำคัญที่คาดเดาไม่ได้ เป็นภัยคุกคามต่อ 
อุปทานหรือความมั่นคงทางอาหาร ส่งผลกระทบต่อ 
ประเทศสมาชิกมากกว่าหนึ ่งประเทศ  และต้อง 
อาศัยการทำงานร่วมกันระดับ EU  
(3) การดำเนินงานของ EFSCM เกี่ยวข้องกับ 
 3.1) การคาดการณ์ ประเมินความเสี ่ยง 
และการติดตาม  

- กลุ่มผู้เชี่ยวชาญจะทำงานวิเคราะห์ความเสี่ยง 
หาจุดอ่อน และเรื่องที่ต้องแก้ไขในห่วงโซ่อุปทาน 
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 
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ในภาพรวมแล้ว ระบบอาหาร EU มีความยืดหยุ่นต่อแรงกระทบขนาดใหญ่ เพราะ 

EU มีเคร่ืองมือช่วยเหลือภายใต้นโยบายเกษตร นโยบายประมงร่วมและกองทุนต่างๆ ซึ่งช่วย 

ปรับสมดุลในตลาด เสริมสภาพคล่องให้แก่ผู้ประกอบการในยามที่เกิดวิกฤติ 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 

ยืดหยุ่นใหก้ับห่วงโซ่อุปทาน และนำเครื่องมือจัดการความเสี่ยงมาใช้ (crisis management 

tools) 
 


