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บทความดา้นการเกษตรสหภาพยุโรป 
สถานการณ์ | กฎระเบียบ | แนวโน้มในตลาดอาหารและสินค้าเกษตรยุโรป 

กลไกการปรบัคารบ์อนกอ่นเขา้พรมแดนของสหภาพยโุรป (CBAM) 

ก

ที่ผ่านมานั้นสหภาพยุโรปมีมาตรการ Emission Trading System (ETS) ที่

ก าหนดให้ผู้ประกอบการต่าง ๆ จ าเป็นต้องซื้อสิทธิในการที่จะปล่อยก๊าซ

คาร์บอนไดออกไซด์และก๊าซเรือนกระจกต่าง ๆ ในอุตสาหกรรมของตน เพ่ือจูงใจ

ให้มีการลดการปล่อยแก๊สดังกล่าวเหล่านี้  อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันซึ่งมีการ

ตระหนักรู้เร่ืองการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศและสถานการณ์ด้านปัญหา

ส่ิงแวดล้อมมีความรุนแรงมากขึ้นนั้น สหภาพยุโรปได้มีนโยบายใหม่ที่มุ่งเน้นใน

การอุดช่องโหว่ของมาตรการเดิม ที่อาจมีผู้ประกอบการในสหภาพยุโรปบางกลุ่ม

ย้ายฐานการผลิตไปนอกสหภาพที่มีมาตรการด้านส่ิงแวดล้อมหละหลวมกว่า เพ่ือ

เป็นการหลีกเลี่ยงค่าใช้จ่ายในการซื้อสิทธิดังกล่าว โดยนโยบายใหม่นี้ คือ กลไก

การปรับคาร์บอนก่อนเข้าพรมแดนของสหภาพยุโรป หรือ Carbon Border 

Adjustment Mechanism (CBAM) ซึ่งก าหนดให้ผู้ประกอบการในสหภาพยุโรปท่ี

น าเข้าสินค้าจากประเทศอ่ืนจ าเป็นต้องซื้อใบอนุญาตในราคาที่เท่ากับราคาต่อ

สัปดาห์ในสหภาพยุโรปภายในปี 2026  
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ภาพรวมของนโยบาย CBAM 

 ปัจจุบันนโยบาย CBAM น้ันยังอยู่ใน

กระบวนการนิติบัญญัติของสหภาพยุโรป 

อย่างไรก็ตาม ในเบื้อต้น การปรับคาร์บอนผ่าน

นโยบาย CBAM จะถูกน ามาก าหนดใช้กับ 5 

อุตสาหกรรมที่มีการปล่อยแก๊สเรือนกระจก

อย่างรุนแรงก่อน ได้แก่ ปูนซีเมนต,์ เหล็กและ

เหล็ กกล้ า , อะลู มิ เ นี ยม , ปุ๋ ย , และไฟฟ้า 

กล่าวคือเป็นการปรับระดับราคาต้นทุนด้าน

ส่ิงแวดล้อมในอุตสาหกรรมเหล่าน้ี ให้เท่ากัน

ท้ังในและนอกสหภาพยุโรปเพ่ือลดแรงจูงใจท่ี

ผู้ประกอบการจะใช้พ้ืนที่นอกสหภาพในการ

ผลิตและปล่อยแก๊สเพ่ือหลีกเลี่ยงค่าใช้จ่าย

เพ่ิมเติมน่ันเอง 

 ส่วนราคาของ CBAM จะถูกเชื่อมโยง

โดยตรงกับราคารายสัปดาห์ของ EU ETS 

(ระบบราคาคาร์บอนเดิมที่ยุโรปใช้ภายใน

ภูมิภาค) และจะคิดค านวณเพียงการปล่อย

แก๊สเพียงในแง่ของ Direct Emission (แก๊ส

ท่ีปล่อยออกมาในขณะผลิตสินค้า) เท่าน้ัน แต่

จะไม่รวมถึง Indirect Emission (เช่น แก๊สที่

ใช้ในการผลิตไฟฟ้าเพ่ือน ามาผลิตสินค้า หรือ

เพ่ือให้ความร้อน/หล่อเย็นในกระบวนการผลิต

เป็นต้น) แม้คณะกรรมาธิการยุโรปจะมีมติให้

ผู้ประกอบการแจ้งปริมาณการปล่อยแก๊สท้ัง 

2 แบบก็ตาม (อย่างไรก็ตาม ในอนาคต CBAM 

อาจ ถูก พิจารณาให้ ครอบคลุ ม  Indirect 

Emission ในส่วนของพลังงานไฟฟ้าที่ซื้อมา

เพ่ือผลิตสินค้าได้) 

 สหภาพยุโรปจ าเป็นต้องค านึงถึงความ

ท้าทายท้ัง 2 ด้าน ในด้านหน่ึง สหภาพยุโรป

เป็นภาคีของข้อตกลงปารีสที่จ าเป็นต้องน า

นโยบายด้านส่ิงแวดล้อมมาปฏิบัติใช้ แต่ในอีก

ด้านหน่ึง สหภาพยุโรปจ าเป็นต้องค านึงถึง

หลักการขององค์การการค้าโลก (WTO) ที่เป็น

สมาชิกอยู่ด้ วยเช่น กัน  ประเด็นดังกล่าว

สอดคล้องกับความกังวลจากผู้เป็นหุ้นส่วนบาง

กลุ่ม รวมถึงรัฐสภายุโรป ถึงเรื่องการใช้

นโยบายนี้เพ่ือเป็นอุปสรรคทางการค้า/การกีด

กันเพ่ือปกป้องสินค้าในสหภาพยุโรปแบบ 

Protectionism แต่คณะกรรมาธิการยุโรป

ยังคงยืนยันถึงความสอดคล้องกับนโยบายของ

องค์การการค้าโลก  (WTO compatibility) 

แ ล ะ ก า ร ไ ม่ เ ลื อ ก ป ฏิ บั ติ ท า ง ก า ร ค้ า 

( discrimination) ใ น ก า ร พิ จ า รณ า ร่ า ง

มาตรการ CBAM เช่น การไม่เก็บค่าธรรมเนียม

คาร์บอนกับประเทศที่ 3 ในมาตรการ CBAM ท่ี

มากไปกว่าราคาในระบบ EU ETS ที่ใช้อยู่เดิม

ในสหภาพยุโรป หรือ การปฏิบัติต่อสินค้าที่

เหมือนกัน (like-product) ไม่ว่าสินค้าน้ันจะ

ผลิตในประเทศหรือเป็นสินค้าน าเข้าก็ตาม  

 นอกจากนี ้ รัฐสภายุโรปยังเน้นย ้าถึง

ความจ าเป็นท่ีจะต้องช่วยเหลือกลุม่ประเทศ 

Least developed countries (LDC) ใน

ประเด็นนี้อีกด้วย 

 

สถานะปัจจุบันของ CBAM 

• CBAM ถูกเสนอโดยคณะกรรมาธิการ

ยุโรปในเดือนกรกฎาคม ปี 2021  

• รัฐสภายุโรปได้ส่งต่อข้อเสนอดังกล่าว

ไปยังคณะกรรมาธิการด้านส่ิงแวดล้อม 

พร้อม ท้ังแต่งตั้ งนาย Mohammed 
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Chahim จากประเทศเนเธอร์แลนด์ เป็น

ผู้ร่างรายงาน (rapporteur) เก่ียวกับ 

CBAM 

• คณะกรรมาธิการได้ท าการเขียนรายงาน

และได้รับความเห็นชอบในวันที่  17 

พฤษภาคม 2022 ด้วยมติ 49 ต่อ 33 

เสียง (งดออกเสียง 5 เสียง)  

• ปัจจุบันรายงานฉบับนี้ ถูกส่งต่อเพ่ือ

พิจารณาในการประชุมของหน่วยงานนิติ

บัญญัติ (รัฐสภายุโรปและคณะมนตรี

แห่งสหภาพยุโรป) 

  

ผลกระทบจาก CBAM  

1 .  ต้นทุนท่ี สูง ข้ึนส าหรับผู้ประกอบการใน

ประเทศที ่สามและไทย 

 ส าหรับผู้ผลิตในประเทศที่สาม (หมาย

รวมถึงประเทศนอกสหภาพยุโรปและประเทศ

อื่นๆ ที่เข้าร่วม EU ETS อยู่แล้ว เช่น ไอซ์แลนด์ 

นอร์เวย์) อย่างประเทศไทย นโยบาย CBAM ถูก

คาดการณ์ว่าจะเป็นแรงจูงใจให้ผู้ผลิตพยายาม

ที่จะใช้วิธีท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมมากขึ้นได้ 

อย่างไรก็ตาม ในเชิงธุรกิจแล้ว การผลิตสินค้า

เพ่ือส่งออกไปยังสหภาพยุโรปอาจมีค่าใช้จ่าย

เพ่ิมมากขึ้น และหากผู้ผลิตในประเทศที่ 3 ไม่

สามารถบรรลุมาตรฐานส่ิงแวดล้อมตามที่

สหภาพยุโรปได้ ก็อาจถูกกีดกันทางอ้อมไปจาก

ตลาดสหภาพยุโรปไปเลย อย่างไรก็ตาม สหภาพ

ยุโรปก็มีค าแนะน าให้ผู้ผลิตในประเทศที่สามลง

เริ่มทุนในการผลิตที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมขึ้น 

เพ่ือเสริมสมรรถนะทางการผลิตของตน 

 

 

 

1 



  

4 

 

สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตร ประจำสหภาพยุโรป ฉบับท่ี 15 เดือนพฤษภาคม 2565 

  

2. ผู้ประกอบการยุโรปใน 5 กลุ่มอุตสาหกรรม

มีสมรรถภาพในการแข่งขันมากขึ้น 

 ในเรื่ องการน าเข้ าและส่งออก มีการ

ประมาณการโดยคณะกรรมาธิการยุโรปว่า 

นโยบายปรับราคาคาร์บอน CBAM จะท าให้

ความสามารถทางการแข่งขันของผู้ประกอบการ

ใน 5 กลุ่มอุตสาหกรรมจากประเทศในสหภาพ

ยุโรปและนอกสหภาพนั้นมีความเท่าเทียมกัน

มากขึ้น เพราะต้นทุนด้านส่ิงแวดล้อมจะมีความ

ใกล้เคียงกัน จากที่แต่เดิมสินค้าจากภายนอก

อาจมีความสามารถในการแข่งขันมากกว่าเพราะ

มีต้นทุนเรื่องด้านค่าใช้จ่ายเก่ียวกับส่ิงแวดล้อม

น้อยกว่ าด้วยข้อก าหนดที่ หละหลวมกว่ า 

ประเด็นนี้อาจท าให้คนยุโรปมีแรงจูงใจที่จะ

น าเข้าสินค้าขากประเทศภายนอกน้อยลง

เนื่องจากไม่ได้มีราคาถูกโดยเปรียบเทียบอีก

ต่อไป และหันมาเลือกบริโภคสินค้าที่ผลิตใน

ยุโรปมากขึ้น นอกจากนี้ ในขณะเดียวกัน เมื่อ

ปราศจากนโยบาย free allowance แล้ว ก็

อาจท าให้การส่งออกสินค้าจากสหภาพยุโรปไป

ภายนอกน้อยลงอีกด้วย  

3. ต้นทุนท่ีเพ่ิมสูงข้ึนส าหรับผู้ประกอบการ

อุตสาหกรรมชัน้ปลายในยุโรป 

 ในส่วนของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมช้ัน

ปลายในยุโรปที่ต้องใช้สินค้าทั้ง 5 ชนิดในฐานะ

วัตถุดิบของการผลิต ก็มีการประมาณการณ์ว่า

จะต้องแบกรับต้นทุนที่สูงขึ้น และสหภาพยุโรปก็

มีค าแนะน าให้ผู้ประกอบการเหล่านี้ลงทุนในการ

ผลิตที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมมากขึ้นด้วย 

 
 

4. การด าเนินการด้านเอกสารท่ีเพ่ิมมากขึ้น 

 โดยท่ัวไปการด าเนินการด้านเอกสารอาจตก

เป็นหน้าที่ของบริษัทในสหภาพยุโรปผู้น าเข้า

สินค้าไทย แต่บริษัทไทยที่ต้องการส่งออกอาจ

เลือกที่จะใช้ Customs Broker หรือ ตั้งหน่วย

ธุรกิจ/สาขาของตนเองในสหภาพยุโรปที่จะท า

หน้าที่ส าแดงและแจกแจงสินค้าส าหรับค่าใช้จ่าย 

CBAM ก็ได ้

 

5. CBAM ในฐานะเงื่อนไขการเจรจาข้อตกลง

การค้าเสรี 

 มีการคาดการณ์ว่า CBAM จะกลายมาเป็น

หน่ึงในปัจจัยท่ีมีผลต่อการเจรจาความตกลง

การค้าเสรี (FTA) กับประเทศที่ 3 โดยเป็นไปได้

ว่า CBAM จะเป็นเงื่อไขหน่ึงท่ีประเทศท่ี 3 ต้อง

ยอมรับเพ่ือบรรลุข้อตกลง FTA ด้วย ส าหรับ

ประเทศไทยซึ่งเป็นหน่ึงในประเทศท่ีอยุ่ระหว่าง

กระบวนการเจรจากับ EU นั้น CBAM ก็อาจเป็น

เรื่องส าคัญที่จะต้องจับตามองเช่นกัน อย่างไรก็

ตาม ท่ีผ่านมาน้ันประเทศไทยได้มีความพยายาม

ในการยกระดับความน่าเชื่อถือในโครงการด้าน

ความย่ังยืนและส่ิงแวดล้อมบ้างแล้ว เช่น 

โครงการน าร่องระบบซื้อขายสิทธ์ิในการปล่อย

คาร์บอนด้วยความสมัครใจ หรือโครงการติด

ฉลาก Carbon Footprint ในสินค้าต่างๆ เป็นต้น 

 

อ้างอิง: Think Tank European Parliament 

https://www.europarl.europa.eu/thinkt

ank/en/document/EPRS_BRI(2022)69

8889 
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บทความดา้นการเกษตรสหภาพยุโรป 
สถานการณ์ | กฎระเบียบ | แนวโน้มในตลาดอาหารและสินค้าเกษตรยุโรป 

แนวโนม้นโยบายดา้นความยัง่ยนืในป ี2022 

แนวโน้มนโยบายที่ขับเน้นเร่ืองความยั่งยืนและความเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม

ในปี 2022 นี ้อาจกล่าวได้ว่ามีต้นเหตุส าคัญมาจากการประชุม COP26 ในปี 2021 

ที่ผ่านมา ซึ่งที่ประชุมอันประกอบด้วยผู้น าจากนานาประเทศได้เห็นพ้องตรงกันว่า 

การจ ากัดอุณหภูมิโลกไม่ให้สูงขึ้นว่า 1.5 องศาเซลเซียสตามเป้าหมายที่ก าหนด จ าเป็น

จะต้องลดการปล่อยแก๊สเรือนกระจกด้วยวิธีการที่ “ยั่งยืน รวดเร็ว และรอบด้าน”  

จากสถานการณ์ปัจจุบันและมติดังกล่าว เป็นที่ปฏิเสธไม่ได้เลยว่า การเกษตร

นั้นจะกลายเป็นตัวแปรส าคัญในการไปสู่การบรรลุเป้าหมายดังกล่าว การวิเคราะห์

ในล าดับต่อไปจะเป็นการส ารวจแนวโน้มของนโยบายที่อาจเกิดขึ้นในปี 2022 

ที่เก่ียวข้องกับทั้งกระบวนการผลิต โดยจะแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอนหลัก ตั้งแต่การ

ท าฟาร์ม การผลิตและการแปรรูป ไปจนถึงการจ าหน่ายและร้านค้าปลีก  

 



  

6 

 

สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตร ประจำสหภาพยุโรป ฉบับท่ี 15 เดือนพฤษภาคม 
2565 

  

1. การท าการเกษตร  

 1.1 การรักษาสมดุลของมีเทน 

 มีเทนกลายมาเป็นประเด็นส าคัญภาย

หลังจากที่สหประชาชาติเผยแพร่รายงานที่ระบุ

ว่า “การลดมีเทนจะเป็นทางเลือกที่มีศักยภาพ

ที่สุดในการลดอุณหภูมิโลกมากที่สุดในกรอบ

เวลา 20 ปีต่อจากนี้” ผลกระทบของรายงาน

ฉบับนี้ ปรากฏในเวทีระหว่างประเทศในการลง

น า ม ใ น  'ป ฏิ ญญ า มี เ ท น โ ล ก ' (Global 

Methane Pledge) ในการประชุม COP26 ใน

ปีที่ผ่านมา ซึ่งระบุให้กว่า 100 ประเทศที่ลง

นามต้องลดการปล่อยแก๊สมีเทนลง 30% 

ภายในปี 2030  

 และเนื่องจากประมาณ 1 ใน 3 ของการ

ปล่อยแก๊สมี เทนท้ังหมดมี ท่ีมาจากการท า

การเกษตร โดยเฉพาะในส่วนของการปศุสัตว์

เ พ่ื อ ก า รบริ โ ภค  ท า ใ ห้ ส่ ว นส า คัญของ

ยุทธศาสตร์การลดการปล่อยแก๊สมีเทนใน

สหภาพยุโรปและสหรัฐซึ่งเป็น 2 ผู้ปล่อยแก๊ส

มี เทนท่ีใหญ่ ท่ี สุดของโลกน้ัน พุ่งเ ป้าไปที่

มาตรการในด้ านการปศุ สัตว์ เป็นส า คัญ 

อย่างไรก็ตาม มาตรการท่ีออกมาน้ันอยู่ใน

ลักษณะของมาตรการบรรเทามากกว่าจะเป็น

การจ ากัดขนาดของฟาร์มและฝูงสัตว์ นโยบาย

ส าคัญอย่างหน่ึงคือการพัฒนาอาหารสัตว์ท่ี

สร้างแก๊สมีเทนน้อยลง เช่น การหันมาใช้

อาหารสัตว์ที่มีส่วนผสมของแมลงและสาหร่าย 

ท าให้ตลาดอาหารสัตว์ท่ียั่งยืนอาจมีการแข่งขัน

กันมากขึ้นภายหลังนโยบายดังกล่าว 

 

 

 1.2 การท าฟาร์มคาร์บอน 

 นักวิชาการด้านส่ิงแวดล้อมให้ความเห็นว่า 

การใช้พ้ืนที่ท าการเกษตร 10000 ตารางเมตร

จะ สามารถก าจัดแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ได้

ประมาณ 1 ตัน ดังน้ัน การท าฟาร์มคาร์บอนจึง

เป็นอีกทางเลือกในการบรรลุเป้าหมายการลด

การปล่อยแก๊สเรือนกระจก อย่างไรก็ตาม โดย

หลักการแล้ว จ าเป็นต้องใช้เวลาหลายปีในการ

ปรับปรุงดินให้มีประสิทธิภาพเพียงพอในการดูด

ซับคาร์บอนเพ่ือการท าฟาร์มคาร์บอน ใน

ระยะเวลาระหว่างนี้ นักวิชาการให้ความเห็นว่า 

เกษตรกรควรปรับใช้เทคนิคที่จะช่วยเสริม

คุณภาพของดิน เช่น การท าการเกษตรโดยไม่ไถ

พรวน หรือการปลุกพืชคลุมดิน ให้ได้มากที่สุด 

 ในแง่ของนโยบายของรัฐบาลต่างๆ ที่จะ

ช่วยดึงดูดให้เกษตรกรท าฟาร์มคาร์บอนก็ได้มี

ก า ร พู ด คุ ย อย่ า งต่ อ เ นื่ อ ง เ ช่ น กั น  โ ดย

คณะกรรมาธิการยุโรปก าลังผลักดันการออก

ใบรั บรองการท าฟาร์ มคาร์ บอน  และใน

ขณะเดียวกัน สหรัฐก็มีความพยายามที่จะร่าง

วิ สัยทัศน์ เก่ียวกับการท าฟาร์มคาร์บอนใน

ประเทศเช่นกัน 

 1.3 นโยบายน าร่องอ่ืนๆ 

 นอกเหนือไปจากนโยบายเก่ียวกับการท า

ฟาร์มคาร์บอนแล้ว องค์การที่เก่ียวข้องกับ

การเกษตรและอาหารท้ังในภาคเอกชนและ

ภาครัฐบาลต่างก็ผลักดันโครงการน าร่องต่างๆ 

ท่ีมี จุดมุ่งหมายในด้านความยั่งยืนเช่นกัน 

ตัวอย่างหน่ึง ท่ีส า คัญคือกรณีของบริ ษัท 

PepsiCo ซึ่ งมีแผนท่ีจะเปลี่ยนมาใช้ระบบ

เกษตรกรรมเพ่ือฟื้ นฟูดินในการผลิตวัตถุดิบ
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ของตนภายในปี 2030 นอกจากนี้ ยังมีอีกหน่ึง

กระแสของโครงการน าร่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง

การจัดการข้อมูล (data management) เช่น

ก รณี ข อ งบริ ษั ท  InBev ที่ ท า ง าน ร่ ว ม กั บ

เกษตรกรในการติดตามและวิเคราะห์ข้อมูล 

เพ่ือเสริมสร้างความยั่งยืนของห่วงโซ่อุปทานใน

การผลิต และสร้างแรงจูงใจให้เกษตรกร

เลือกใช้วิธีที่ยั่งยืนมากขึ้นในการผลิตสินค้า 

2. การผลิตและการแปรรูป 

 2.1 ความร่วมมือในระดับ Scope 3 

 ปัจจุบันการปล่อยแก๊สเรือนกระจกใน

อุตสาหกรรมต่างๆ ถูกแบ่งออกเป็น 3 ระดับ 

ได้แก่  

 1. Scope 1 ที่พิจารณาเพียงการเผาผลาญ

หรือการปล่อยแก๊สที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสินค้า

โดยตรง เช่น ควันไฟจากโรงงาน  

 2. Scope 2 ที่พิจารณาแก๊สเรือนกระจกที่

ถูกปล่อยเพ่ือใช้ในการผลิตไฟฟ้า/การให้ความ

ร้อน/การปล่อยไอน ้า ที่จ าเป็นต่อการด าเนินการ

ผลิตของอุตสาหกรรมนั้นๆ 

 3. Scope 3 ครอบคลุมถึงการปล่อยแก๊ส

ทางอ้อมผ่านกิจกรรมอื่นๆ เช่น การเดินทางของ

พนักงาน การท้ิงขยะภายในส านักงาน เป็นต้น 

 โดยแนวโน้มของนโยบายในปัจจุบันที่เน้น

การเก็บและบริหารจัดการข้อมูลด้านการปล่อย

แก๊สที่มากขึ้ นจะสามารถท าให้บริ ษัทต่าง  ๆ

พิจารณาการปล่อยแก๊สของตนได้ละเอียดถึง

ระดับ scope 3 ด้วย และท าให้บริษัทเหล่าน้ัน

สามารถติดตามและเข้าถึงเป้าหมายการปล่อย

แก๊สเป็นศูนย์ได้ง่ายขึ้นด้วย อย่างไรก็ตาม การ

บรรลุเป้าหมายในระดับ Scope 3 ก็ยังมีความ

จ า เป็นที่ ต้องใช้ความร่วมมือจากผู้มี ส่วน

เก่ียวข้องในท้ังห่วงโซ่อุปทานด้วย ไม่ว่าจะเป็น

หน่วยงานภาครัฐ เอกชน หรือ NGO ซึ่งความ

ร่วมมือเหล่าน้ีจะมีมากขึ้นในปี 2022 

 2.2 การลดการตัดไม้ท าลายป่า 

 การตั้งเป้าหมายในการลดการปล่อยแก๊ส

ตลอดท้ังห่วงโซ่อุปทานน้ันจะรวมไปถึงการ

พิจารณาถึงแหล่ งที่ ม าของวัต ถุดิ บด้ วย 

โดยเฉพาะในประเด็นเรื่องการตัดไม้ท าลายป่า 

ซึ่งวิธีการป้องกันการตัดไม้ท าลายป่าน้ี จ าเป็น

จะต้องมีความร่วมมือระหว่างท้ังหน่วยงานรัฐ 

เอกชน และภาคประชาสังคม  

 โดยตัวอย่างหน่ึงของความพยายามท่ีเห็นได้

ชัดในการป้องกันการตัดไม้ท าลายป่านี้ มาจาก

ข้อเสนอของคณะกรรมาธิการยุโรปที่จะพยายาม

ก าจัดสินค้าท่ีมีกระบวนการผลิตซึ่งก่อให้เกิด

การตัดไม้ท าลายป่าออกจากตลาดร่วมของ

สหภาพยุโรป อย่างไรก็ตามนโยบายดังกล่าวจะ

มุ่งเน้นไปที่การรายงานและระบุแหล่งที่มาของ

สินค้ามากกว่าการแบนหรือคว ่าบาตร 

 2.3 ผลิตภัณฑ ์Plant-Based 

 แนวโน้มการบริโภคในปัจจุบัน ผู้บริโภค

นิยมบริ โภคผลิตภัณฑ์อาหารที่ท าจากพืช 

(Plant Based) กันมากขึ้ น เช่น ในสหรัฐที่

ตลาดเติบโตขึ้นถึง 27% ในปี 2020 ความ

นิยมท่ีเพ่ิมสูงขึ้นน าไปสู่การจับตามองว่าสินค้า 

Plant-Based จะสามารถขยับจากการเป็น

สินค้าท่ีมีตลาดเฉพาะกลุ่มขึ้ นมาแข่งขันกับ

สินค้าที่ท าจากเนื้อได้หรือไม่ โดยในปี 2022 น้ี

ก็ยังมีการประมาณการว่าตลาดสินค้า Plant 

Based จะเติบโตเรื่อยๆ โดยอ้างอิงจากผล

ส ารวจที่พบว่าชาวยุโรปกว่า 1 ใน 3 หันมา

บริโภคมังสวิรัติ วีแกน และ Flexitarian กัน

มากขึ้น 
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3. ร้านค้าปลีกและแบรนด์ต่างๆ 

 3.1 การแข่งขันทางราคาท่ียัง่ยืนมากขึ้น 

 ในบริษัทค้าปลีกและแบรนด์ต่างๆ ที่รับ

สินค้าจากผู้ผลิตมาขายเริ่มมีการเคลื่อนไหวไปใน

ทิศทางที่ ให้ความส าคัญกับความยั่งยืนและ

ส่ิงแวดล้อมมากขึ้น เช่น มีการเน้นให้ใช้ผลผลิต

ในท้องถ่ินตามฤดูกาลเพ่ือลดการปล่อยแก๊สผ่าน

การขนส่ง หรือมีการให้โบนัสผู้บริหารมากขึ้นหาก

บริษัทเข้าถึงเป้าหมายความยั่งยืน เปน็ต้น 

 อย่างไรก็ตาม ประเด็นปัญหาท่ีเกิดขึ้นน้ัน

เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างผู้ผลิต แบรนด ์

และร้านค้าปลีกมากกว่า โดยกลุ่มร้านค้าปลีกมี

แนวโน้มที่จะปฏิ เสธนโยบายที่ท าให้ตนเอง

สูญเสียอ านาจต่อรองต่อกลุ่มผู้ผลิต เพราะเชื่อ

ว่าจะท าให้ตนเสียอ านาจในการแข่งขันต่อแบรนด์

ใหญ่ๆ โดยสหภาพยุโรปเป็นองค์การแรกๆ ท่ี

พยายามหาทางแก้ไขประเด็นดังกล่าว โดยการ

ออกนโยบายต่าง  ๆเช่น ไม่อนุญาตให้มีการยกเลกิ

สัญญากับผู้ผลิตกะทันหัน เป็นต้น 

 3.2 การตัง้ราคาท่ีแท้จริงของสินค้า 

 ปั จจุ บั นมี การ เรี ยกร้ องให้ เ กิ ดการ

ปรับเปลี่ยนมุมมองเก่ียวกับการตัง้ราคาสินค้าใหม ่

โดยให้รวมต้นทุนทางด้านส่ิงแวดล้อมและด้าน

สุขภาพเข้าไปในราคาสินค้าด้วย ซึ่ งนโยบาย

ดังกล่าวจะมีลักษณะคล้ายกับภาษีคาร์บอนที่

ปฏิบัติใช้แล้ว แต่จะค านึงถึงเรื่องอื่นๆ ด้วย เช่น 

การบ าบัดน ้าเสีย ปัญหาสุขภาพของผู้บริโภคจาก

การบริโภคสินค้า เป็นต้น 

 

 นโยบายในลักษณะนี้ แม้จะเป็นผลดีต่อ

ส่ิ งแวดล้ อมและได้ รั บการยอมรั บจาก

นักการเมืองท่ีให้ความส าคัญกับความยั่งยนื แต่ก็

อาจเป็นปัญหากับผู้ผลิตหรือเกษตรกรรายย่อยที่

ไม่มีศักยภาพที่จะปรับตัวเพ่ือให้สอดคล้องกับ

ความยั่งยืนได้ 

 3.3 การติดป้ายคะแนนความยั่งยืนบน

ผลิตภัณฑ์อาหาร 

 ขณะนี้สหภาพยุโรปก าลังผลักดันให้มีการ

ติดป้ายคะแนนคุณค่าทางโภชนาการบนอาหารที่

วางขายในประเทศสมาชิกในปี 2022 อย่างไรก็

ตาม ยังเป็นที่ถกเถียงกันว่าป้ายคะแนนดังกล่าว

จะออกมาเป็นรูปแบบใด มีการคาดการณ์กันว่า 

อาจมีความคล้ายคลึงกับคะแนน Nutri-score ท่ี

เสนอโดยรัฐบาลฝร่ังเศส ซึ่งรัฐบาลอิตาลีและ

สเปนให้การคัดค้านอยู่ 

 ความตึงเครียดและการถกเถียงในลักษณะ

คล้ายกับท่ีเกิดขึ้นในกรณีป้ายคะแนนโภชนาการ

อาจเกิดขึ้นในกรณีการออกแบบป้ายคะแนนความ

ยั่งยืนด้วยเช่นกัน ซึ่ งรัฐบาลฝร่ังเศสในฐานะ

ประธานคณะกรรมธิการแห่งสหภาพยุโรปในช่วง

คร่ึงปีแรกของปี 2022 ก็มีทีท่าที่จะผลักดัน

แนวคิดของตนในกรณีดังกล่าว 

 

อ้ างอิ ง : HIS Markit : Food and Agricultural 

Policy Outlook 2022  



No. 15 OAA Brussels

ผู้อ ำนวยกำร สปษ. สหภำพยุโรป เข้ำร่วมกำรประชมุทมีประเทศไทย ณ กรุงมำดรดิ

วันที่ 15 – 17 พฤษภำคม 2565 ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนที่ปรึกษำกำรเกษตรต่ำงประเทศ 
ประจ ำสหภำพยุโรป ร่วมประชุมทีมประเทศไทยกรุงมำดริด ณ เมืองบำร์เซโลนำ ประเทศสเปน 
จัดโดยสถำนเอกอัครรำชทูตไทย ณ กรุงมำดริด โดยในโอกำสนี้ ผอ.สปษ.สหภำพยุโรป
ได้ร่วมพบปะกับนักธุรกิจและผู้น ำเข้ำสินค้ำไทยในสเปน อำทิ FOODSTUFF OPERATOR 
ในกิจกรรม BUSINESS NETWORKING รวมท้ังเย่ียมชมกำรบริหำรจัดกำรท่ำเรือบำร์เซโลนำ

May 2022

กิจกรรมส ำคญั
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No. 15 OAA Brussels

ผู้อ ำนวยกำร สปษ. สหภำพยุโรป ประชมุร่วมกบัเอคอคัรรำชทตู ณ กรุงโคเปนเฮเกน
ในประเดน็แนวทำงกำรผลกัดนักำรเปดิตลำดแมลงไทยในประเทศเดนมำรก์  

วันที่ 18 พฤษภำคม 2565 ผู้อ ำนวยกำร สปษ.สหภำพยุโรป และทีมงำน สปษ.สหภำพยุโรป
ร่วมประชุมหำรือกับท่ำนทูตศิริลักษณ์ นิยม เอกอัครรำชทูต ณ กรุงโคเปนเฮเกน และผู้แทน
สมำคมผู้ผลิตแมลงไทย รวมท้ังผู้ประกอบกำร ถึงแนวทำงกำรผลักดันกำรเปิดตลำดแมลงไทย
ในประเทศเดนมำร์ก โดยที่ประชุมฯได้รับทรำบข้อมูลควำมคืบหน้ำ แนวทำง และควำมสนใจของ
ผู้ประกอบกำร รวมถึงควำมต้องกำรสนับสนุนในด้ำนต่ำงๆ โดยหลังจำกนี้ สปษ.ยุโรป จะได้
ร่วมกับ สมำคมแมลงฯ ผู้ประกอบกำร และ สอท.กรุงโคเปนเฮเกน ในกำรผลักดันกำรเปิดตลำด
แมลงไทยในเดนมำร์กต่อไป

May 2022

กิจกรรมส ำคญั
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No. 15 OAA Brussels

ผู้อ ำนวยกำร สปษ. สหภำพยุโรป ประชมุร่วมกบัศูนย์ขอ้มลูเกษตรแหง่ชำติ

เมื่อวันที่ 19 พฤษภำคม 2565 ผู้อ ำนวยกำร สปษ. สหภำพยุโรป และทีมงำน ร่วมประชุม
หำรือกับรองเลขำธิกำรส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร (นำยวินิต อธิสุข) และผู้อ ำนวยกำรศูนย์
ข้อมูลเกษตรแห่งชำติ ส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร ในประเด็นกำรเชื่อมโยงข้อมูลด้ำน
กำรเกษตรในสหภำพยุโรปและสหรำชอำณำจักรที่อยู่ในควำมรับผิดชอบของ สปษ. สหภำพยุโรป
สู่ BIG DATA ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพ่ือให้เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงำนในกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ส ำหรับกำรวำงแผนกำรผลิตของเกษตรกรให้สอดคล้องตำมกฎระเบียบ
ของสหภำพยุโรป และเป็นกำรเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรส่งออกสินค้ำเกษตรของ
เกษตรกรและผู้ประกอบกำรให้มำกขึ้น

May 2022

กิจกรรมส ำคญั
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No. 15 OAA Brussels

ผู้อ ำนวยกำร สปษ. สหภำพยุโรป ร่วมบรรยำยคณะศึกษำดงูำนและเจรจำธรุกจิ
ณ THAILAND PAVILION

วันที่ 30 พฤษภำคม 2565 ดร. พรเทพ ศรีธนำธร ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนที่ปรึกษำ
กำรเกษตรต่ำงประเทศ ประจ ำสหภำพยุโรป ให้กำรต้อนรับ นำยขจร เรำประเสริฐ ผู้ตรวจรำชกำร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะศึกษำดูงำนและเจรจำธุรกิจ พร้อมบรรยำยข้อมูลเกี่ยวกับ
สถำนกำรณ์ด้ำนกำรตลำดสินค้ำเกษตรของสหภำพยุโรป และแนวทำงกำรส่งออกสินค้ำเกษตรไทย
ไปยังสหภำพยุโรป ณ งำน EXPO 2022 FLORIADE รำชอำณำจักรเนเธอร์แลนด์ โดยมี
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนส่งเสริมกำรค้ำในต่ำงประเทศ ณ กรุงเฮก THAI TRADE CENTER, 
THE HAGUE เข้ำร่วมกำรบรรยำย

May 2022

กิจกรรมส ำคญั

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

ขอเชิญร่วมส่งบทความลงตีพิมพ์ในวารสาร สปษ. สหภาพยุโรป
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