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บทความด้านการเกษตรสหภาพยุโรป 

สถานการณ์ | กฎระเบียบ | แนวโน้มในตลาดอาหารและสินค้าเกษตรยุโรป 

การสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมการเกษตรของสหภาพยุโรป 

 ภาคเกษตรนอกจากมีบทบาทในการผลิตอาหารแล้ว  

ยังทำหน้าที่ดูแลสิ่งแวดล้อม สภาพภูมิประเทศ สร้างงาน 

ในชนบท ทำให้เศรษฐกิจในชนบทเจริญเติบโต และช่วยให้ 

เกิดการพัฒนาพื้นที่อย่างสมดุล แต่ภาคเกษตรกำลังเผชิญ 

กับความท้าทายจากจำนวนประชากรโลกที ่ เพ ิ ่มข ึ ้น 

การขยายตัวของเมืองทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมโทรม 

ความหลากหลายทางชีวภาพลดลง และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยนวัตกรรม (innnovation) 

จะเป็นกุญแจสำคัญช่วยให้ภาคเกษตรสามารถรับมือกับความท้าทายดังกล่าวได้ดีขึ้น นำไปสู่การผลิต 

อาหาร และการทำเกษตรอย่างยั่งยืน  

 “นวัตกรรมการเกษตร (agriculture innovation) หมายถึง กระบวนการที่บุคคลหรือองค์กร 

นำผลิตภัณฑ์ กระบวนการ หรือวิธีการใหม่ๆ หรือที่มีอยู่แล้วมาใช้เป็นครั้งแรกในบริบทเฉพาะ เพื่อเพิ่ม 

ประสิทธิภาพ ความสามารถในการแข่งขัน สร้างความยืดหยุ่นต่อแรงกระทบหรือทำให้เกิดความยั่งยืน 

ต่อสิ่งแวดล้อม นวัตกรรมการเกษตรจะนำไปสู่ความมั่่นคงทางอาหารและโภชนาการ การพัฒนาทาง 

เศรษฐกิจ และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน (FAO, 2019)” 
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ความท้าทายของภาคเกษตรและพ้ืนที่ชนบท EU 
1) ความม ั ่นคงทางอาหารและโภชนาการ 
ความปลอดภัยทางอาหาร  
 จากแนวโน้มประชากรโลกที่อาจเพิ่มขึ้นเป็น 
9.5 พันล้านภายในปี ค.ศ. 2050 จะทำให้ความ 
ต้องการบริโภคอาหารเพิ่มขึ้น แต่ถ้าระบบการผลิต 
อาหารยังคงดำเนินต่อไปในรูปแบบเดิมจะทำให้  
ทรัพยากรไม ่เพ ียงพอและเส ื ่อมโทรม ด ังนั้น 
นวัตกรรมจะช่วยพัฒนาการใช้ทรัพยากรให้มี  
ประสิทธิภาพมากขึ้น อนุรักษ์ดิน น้ำและอากาศ 
2) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
 อุณหภูมิโลกที่เพิ่มขึ้นและการเปลี่ยนแปลง 
สภาพภูมิอากาศ ทำให้เกิดภัยแล้ง น้ำท่วมและ 
โรคระบาดบ่อยครั้งขึ้น อันส่งผลกระทบต่อผลผลิต 
ความปลอดภัยอาหารและรายได้เกษตรกร ภาครัฐ 
จึงจำเป็นต้องช่วยเหลือเกษตรกรในการปรับตัว 
และบรรเทาความเส่ียงที่อาจเกิดขึ้น โดยสนับสนุน 
แนวทางปฏิบัติทางการเกษตรที่ยืดหยุ่นต่อการ 
เปลี ่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เช่น การปลูกพืช 
คลุมดิน การปลูกพืชหมุนเวียน ระบบเกษตรกรรม 
ความแม่นยำสูง เกษตรผสมผสาน เกษตรอินทรีย์ 
ฯลฯ รวมทั้งผลักดันสังคมสู่แนวทางการบริโภค 
อย่างยั่งยืน เช่น ทานโปรตีนจากสัตว์ลดลง แต่เน้น 
โปรตีนจากพืชแทน  
3) ลดผลกระทบต่อระบบนิเวศ  
 การปฎิวัติเกษตรกรรมในช่วงศตวรรษที่ 20 
ที่เน้นใช้ปัจจัยการผลิตมาก แม้จะทำให้ผลผลิตเพ่ิม 
แต่ก ็ก ่อให้เก ิดผลกระทบต่อสิ ่งแวดล้อมและ 
ความหลากหลายทางชีวภาพตามมาไม่ว่าจะเป็น 
คุณภาพน้ำและอากาศแย่ลง สารอินทรีย์ในดิน 

ลดลง การแพร่ระบาดของโรคและแมลงศัตรูพืช 
นโยบายเกษตรของ EU ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมาจึง 
ให้ความสำคัญกับการทำเกษตรอย่างเป็นมิตรต่อ 
สิ ่งแวดล้อม เพิ ่มความหลากหลายทางชีวภาพ 
รวมทั้งนำความรู้ เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่ช่วย 
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอาหารอย่างยั่งยืนมาใช ้  
4) อาหารเพ่ือสุขภาพและดีต่อสิ่งแวดล้อม 
 โรคเรื ้อรังบางอย่างมีสาเหตุมาจากการกิน 
อาหารและรูปแบบการใช้ชีวิตที่ไม่เหมาะสม เช่น 
โรคเบาหวาน หัวใจ มะเร็งบางชนิดและโรคอ้วน 
ปัจจุบันชาวยุโรปบริโภคเนื้อสัตว์มากกว่าระดับที่ 
แนะนำ แต่ทานผักผลไม้ไม่เพียงพอ อันเป็นสาเหตุ 
ทำให้เกิดปัญหาสุขภาพ ซึ ่งภาคเกษตรสามารถ 
เป็นส่วนหนึ ่งในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวด้วย 
นวัตกรรมอาหาร เช่น การปรับปรุงพันธุ์พืชให้มี 
โภชนาการสูงขึ้น การออกแบบโภชนาการเฉพาะ 
บุคคล การสร้างสภาพแวดล้อมที่ช่วยให้คนเข้าถึง 
อาหารที่ดีต่อสุขภาพได้ง่ายขึ้น 
5) ความท้าทายของพื้นที่ชนบท EU 
 การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร การ 
ขยายตัวของเมือง และขนาดฟาร์มที่ใหญ่ขึ้น ทำให้ 
มีคนอยู่อาศัยในชนบทลดลง อีกทั้งพื้นที่ชนบทใน 
EU มากมายที่ยังขาดโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็น 
เช่น อินเตอร์เน็ตบรอดแบนด์ที่จำเป็นต่อการทำ 
เกษตรความแม่นยำสูง การพัฒนาชนบทให้น่าอยู่ 
มีงานทำและมีคุณภาพชีวิตที่ดีจะช่วยลดความไม่ 
เท่าเทียมกันระหว่างภูมิภาคและระหว่างเมืองกับ 
ชนบท เพิ ่มประสิทธิภาพและความสามารถใน 
การแข่งขันของภาคเกษตร  
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นวัตกรรมเพ่ือต่อสู้กับความท้าทายของภาคเกษตร 
และพื้นที่ชนบท EU  
1. นวัตกรรมด้านพันธุศาสตร์ (genetics) 
 การปรับปรุงพันธุ์พืช คือ การปรับปรุงหรือ 
เปลี่ยนแปลงพันธุกรรมของพืช เพื่อให้ได้พืชพันธุ์ 
ใหม่ที่มีลักษณะดีกว่าเดิม เช่น ผลผลิต คุณภาพ 
การเจริญเติบโต ความต้านทานโรค/แมลง ทนต่อ 
ดินเค็ม ภ้ยแล้งหรือน้ำท่วมขัง ซึ่งเทคนิคเดียวกันนี้ 
สามารถนำไปใช้ปรับปรุงพันธุ ์สัตว์หรือพัฒนา 
อาหารเสริมคุณค่าทางโภชนาการที ่เป็นอาหาร 
เฉพาะบุคคล (precision foods) 
2. เทคโนโลยีดิจิทลัและข้อมูลขนาดใหญ่  
 การทำเกษตรความแม่นยำสูงที่ใช้เทคโนโลยี
การสื ่อสารและสารสนเทศ  (ICT) ร ่วมกับการ 
จ ัดการข ้อม ูลขนาดใหญ่  (big data) ช ่วยเพิ่ม 
ผลผลิต ลดผลกระทบต่อสิ ่งแวดล้อม และทำให้ 
ฟาร์มรับมือกับผลกระทบจากการเปลี ่ยนแปลง 
สภาพภูมิอากาศได้ดีขึ ้น นอกจากนี้ เทคโนโลยี 
บล็อกเชนช่วยพัฒนาการตรวจสอบย้อนกลับใน 
ห่วงโซ่อุปทานอาหาร ดูแลสวัสดิภาพสัตว์ และ 
ทำให้ผู้บริโภคเลือกซื้ออาหารที่ดีต่อสุขภาพและ 
ยั่งยืนได้ง่ายขึ้น  
3. พลังงานและเศรษฐกิจฐานชีวภาพ 
 EU ตั ้งเป ้าหมายลดการปล่อยก๊าซเร ือน 
กระจกสุทธิเหลือศูนย์ภายในปี ค.ศ. 2050 ทำให้ 
ภาคเกษตรและอุตสาหกรรมต้องปรับตัวสู่กระบวน 
การหรือการใช้วัสดุที่ไม่ได้มาจากเชื้อเพลิงฟอสซิล
และมีการปล่อยคาร ์บอนต่ำ  โดยภาคเกษตร 
ประมงและป่าไม้มีบทบาทสำคัญในการเป็นแหล่ง 
ผลิตเชื้อเพลิงและวัสดุชีวภาพ  รวมทั้งการรีไซเคิล  

4. สนับสนุนการบริการของระบบนิเวศ 
 ภาคเกษตรสนับสนุนการบริการของระบบ 
นิเวศ เช่น ป้องกันน้ำกัดเซาะ ไฟป่า อนุรักษ์สภาพ 
ภูมิประเทศ ความหลากหลายทางชีวภาพ และการ 
จัดการน้ำ แต่ว่าระบบนิเวศกำลังเสื่อมโทรมลง ซึ่ง 
นวัตกรรมการเกษตรช่วยแก้ไขปัญหานี้ได้ผ่านการ
จ่ายผลตอบแทนให้เกษตรกรทีดู่แลการบริการของ
ระบบนิเวศ (เช่น การจ่ายเงินอุดหนุนภายใต้ CAP 
เพื่ออนุรักษ์พื้นที่มีความสำคัญทางระบบนิเวศหรือ
มีการสะสมของคาร์บอนสูง) การส่งเสริมความ 
ร่วมมือในชุมชน/เกษตรกรเพื ่อปกป้องป่า การ 
พัฒนาโครงการฉลากสินค้ายั่งยืน เป็นต้น   
5. การออกแบบระบบอาหารใหม่ 
  EU สูญเสียอาหาร (food losses) เฉลี่ยปีละ 
88 ล้านตัน นั่นหมายถึง มีการใช้ที่ดิน น้ำ พลังงาน 
และวัสดุอย่างสูญเปล่า และมีก๊าซเรือนกระจกถูก 
ปล่อยออกมาโดยไม่จำเป็น ดังนั้น ระบบอาหาร 
เร่ิมตั้งแต่การผลิตไปจนถึงการจัดการของเสียควรถู
กออกแบบใหม่ โดยยึดหลักหมุนเวียน (circular 
principles) นั่นคือ ใช้ปัจจัยผลิตภายนอกให้น้อย 
ที่สุด รักษาทรัพยากรธรรมชาติ แร่ธาตุและสาร 
อาหารอันมีค่าให้อยู่ในวงจร และลดการปล่อยของ 
เสียสู่ภายนอก ซึ่งนอกจากดีต่อสิ่งแวดล้อมและใช้ 
ทรัพยากรอย่างคุ้่มค่าแล้ว ยังก่อให้เกิดประโยชน์ 
ต่อการจ้างงาน สร้างมูลค่าเพ่ิม และลดการนำเข้า  
 ตัวอย่างธุรกิจเกษตรหมุนเวียน เช่น การผลิต 
เชื้อเพลิง/วัสดุชีวภาพจากของเหลือทางการเกษตร 
การผลิตปุ๋ยและโปรตีนอาหารสัตว์จากการย่อย 
สลายขยะโดยหนอนแมลงวัน ระบบปลูกพืชไฮโดร 
โปนิกส์หมุนเวียนน้ำและธาตุอาหารกลับมาใช้ใหม ่
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6. แนวทางปฏิบัตทิางการเกษตร 
 นวัตกรรมการเกษตรบางอย่างริเร่ิมจากฟาร์ม
หรือเกษตรกรที่สร้างสรรค์ เช่น การทำฟาร์มใน 
แนวดิ่งที ่มีความต้องการใช้พื ้นที ่และน้ำน้อยลง 
ระบบเกษตรอินทรีย์ เกษตรนิเวศ การปรับปรุง 
อาหารสัตว์เพื่อให้สัตว์ปล่อยก๊าซมีเทนลดลง ฯลฯ 
EU จึงเปิดโอกาสให้้้เกษตรกร/กลุ่ม/องค์กรริเริ่ม 
นวัตกรรมใหม่ๆ สนับสนุนการวิจัย และการจัดตั้ง 
เครือข่าย living labs เพื่อเร่งการเปลี่ยนผ่านไปสู่ 
การทำเกษตรที่ยั่งยืนทั่วยุโรป  
7. นวัตกรรมทางสังคม 
 นวัตกรรมบางอย่างเกิดจากอุปสงค ์หรือ 
ทัศนคติเกี่ยวกับอาหารหรือกระบวนการทำฟาร์ม
ที่เปลี่ยนไป โดยมุ่งหวังให้เกิดความยั่งยืนมากขึ้น  
เช่น เกษตรชานเมือง (peri-urban agriculture) 
ซึ่งเกษตรกรนอกจากจะทำหน้าที่ผลิตอาหารแล้ว 
ยังดูแลธรรมชาติ สภาพภูมิประเทศและพัฒนา 
แหล่งพักผ่อนให้ชุมชน, การรวมกลุ่มของเกษตรกร 
เพื ่อแบ่งปันความรู้  ประสบการณ์และแนวทาง 
ปฏิบัติที่ดีทางการเกษตร, ตลาดอาหารในท้องถิ่น, 
โครงการแจกจ่ายผักผลไม้ในโรงเรียน เป็นต้น  

เทคโนโลยีดิจัทัลเพื่อส่งเสริมสวัสดิภาพสัตว ์
 ฟาร์มในเยอรมนีใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการ 
ติดตามและประเมินสุขภาพสุกร โดยมีเซ็นเซอร์ 
เป็นเครื่องมือรับข้อมูลเกี่ยวกับความชื้น อุณหภูมิ 
เสียง การบริโภคอาหารและน้ำของสุกร แล้วส่ง 
ข้อมูลไปวิเคราะห์และประมวลผลด้วยระบบ 
Machine Learning และ Artificial Intelligence 
ทำให้ทำนายโรคและสภาพผิดปกติได้ตั้งแต่ระยะ 
เริ ่มต้น ทำให้เกษตรกรเตรียมพร้อมมาตรการที่ 
จำเป็น เพ่ือให้สุกรแข็งแรงและมีสวัสดิภาพสัตว์ที่ดี 
 

ตัวอย่างนวัตกรรมการเกษตรใน EU 
การผลิตมันฝรั่งโดยอาศัยข้อมูลและเทคโนโลย ี
 การผลิตมันฝร่ังใน EU เผชิญปัญหาจากโรคพืช 
แมลงศัตรูพืชและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
จึงได้มีการทดลองนำระบบเกษตรอัจฉริยะมาใช้ 
กับฟาร์มปลูกมันฝร่ังในโปแลนด์ ยูเครนและไซปรัส 
ได้แก่ เทคโนโลยี IoT ร่วมกับข้อมูลจากการสำรวจ 
ระยะทางไกล (earth observation data) โดยพบว่า 
ช่วยลดการใช้น้ำ ปุ๋ยและสารปราบศัตรูพืช ต้นทุน 

การผลิตลดลง คุณภาพดีขึ ้น และลดการปล่อย 
ก๊าซเรือนกระจก 
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การทำฟาร์มแนวดิ่ง (vertical farming) 
 การทำฟาร์มแนวดิ่งในที่ร่ม โดยใช้วิธีปลกูพืช 
เป็นชั ้นๆ ใช้แสงจากหลอดไฟ LED และมีระบบ 
ควบคุมสภาพการเจริญเติบโตของพืชแบบอัตโนมัติ 
ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ทำให้ได้ผลผลิต 
มากขึ้น แต่ใช้พื้นที ่น้อยลงและหลีกเลี ่ยงการใช้ 
สารปราบศัตรูพืช ตัวอย่างฟาร์มแนวดิ่งที่ใหญ่ที่สุด 
ในยุโรปอยู่ในประเทศเดนมาร์ก โดยบริษัท Nordic 
Harvest ใช้พื ้นที ่โกดังขนาด 75,000 ตารางฟุต 
ในการปลูกผักซ้อนกันได้ถึง 14 ชั้น และมีกำลัง 
การผลิตสูงสุดอยู่ที่ 1,000 ตัน/ป ี

พลาสติกจากของเหลือทางการเกษตร 
 บริษัท traceless ในเยอรมนีใช้ของเหลือจาก 
อุตสาหกรรมการเกษตร (โรงงานผลิตแป้งหรือ 
เบียร์) มาผลิตวัสดุพื้นฐานในรูปของเหลวหรือแห้ง 
จากนั้นแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์พลาสติกต่างๆ เช่น 
ฟิลม์ที ่ย ืดหยุ ่น วัสดุแข็ง สารเคลือบหรือกาว 
ผลิตภัณฑ์พลาสติกของ traceless เหมาะแก่การ 
ใช้งานแบบครั้งเดียว ทนต่อการเสียดสีและใช้เป็น 
สารเคลือบกระดาษหรือกล่องได้  ผล ิตภ ัณฑ์ 
พลาสติกของ traceless เป็นพอลิเมอร์ธรรมชาติ 
จึงสามารถย่อยสลายได้เองภายใน 2 - 9 สัปดาห์ 
และปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม 

เทคนิคการปรับปรุงพันธุ์ที่แม่นยำ (precision 
breeding techniques)  
 เป ็นการปร ับแก ้จ ี โนม  (genome editing) 
เพื่อให้พืชมีลักษณะตามที่ต้องการ เช่น ให้ผลผลิต 
เพิ่ม มีองค์ประกอบทางโภชนาการที่ดีขึ้น ย่อยง่าย 
ดึงสารที่ก่อให้เกิดอาการแพ้ออกไปหรือใช้ปัจจัย 
การผลิตลดลง  การปรับปรุงพันธุ์ที่แม่นยำต่างจาก 
การดัดแปรพันธุกรรม (GMOs) เพราะไม่ได้มีการ 
ใส่ยีนส์ของพืชต่างชนิดลงไป แต่เป็นการปรับ 
เปลี่ยนสารพันธุกรรม (DNA) ที่อยู่ในเซลล์พืช เช่น 
การปรับปรุงสายพันธุ ์มะเข ือเทศให้ต ้านทาน 
โรคและแมลง มันฝรั ่งที ่ทนต่อสภาพภูมิอากาศ 
ให้ผลผลิตเพิ่มและมีคุณค่าทางโภชนาการสูงขึ้น 
ข้าวโพดที่ต้านทานโรค ภัยแล้งและให้ผลผลิตเพิ่ม 
ข้าวที่ทนต่อสภาพดินเค็ม เป็นต้น 
 การปรับปรุงพันธุ์ที่แม่นยำจะช่วยพัฒนาการ 
ใช้ทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพ สร้างความยืดหยุ่น 
ในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
ช่วยยืดอายุการเก็บรักษาผักผลไม้ เพิ ่มผลผลิต 
ปรับปรุงโภชนาการพืช และเป็นนวัตกรรมที่จะ 
นำพาภาคเกษตรไปสู่ระบบผลิตอาหารที่ยั่งยืน  
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  สหภาพยุโรปกำลังก้าวสู่การปฎิวัติทางการเกษตรครั้งที่ 4 หรือ Agriculture 4.0 โดยมีแรง 
ขับเคล่ือนจากความต้องการผลผลิตเพ่ิมและมีคุณภาพดีขึ้น ในขณะเดียวกันก็ต้องรักษาสิ่งแวดล้อม 
และสภาพภูมิอากาศ ระบบอาหารจึงต้องปรับเปลี่ยนสู่ทิศทางใหม่ โดยเน้นเพิ่มผลผลิต แต่ใช้ปัจจัย 
การผลิตและส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยลง (sustainable intensifying agriculture)  
  นวัตกรรมจะเป็นกุญแจนำไปสู่การทำเกษตรที่ยั่งยืน โดยนวัตกรรมที่จะมีบทบาทสูงต่อภาค 
เกษตรในช่วง 10 ปีข้างหน้า ได้แก่ เทคโนโลยีดิิจิทัล  การเชื่อมโยงของอุปกรณ์อัจฉริยะทั้งหลาย 
ผ่านอินเตอร์เน็ต (IoT) การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (big data) ปัญญาประดิษฐ์ (AI) หุ่นยนต์ 
(robotics) ระบบอัตโนมัติ (automation) การแก้ไขสารพันธุกรรมที่อยู ่ในเซลล์ของสิ่งมีชีวิต 
(gene editing) และการทำเกษตรความแม่นยำสูง (precision agriculture) นวัตกรรมจะทำให้ 
การผลิตอาหารมีประสิทธิภาพดีขึ้น เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคเกษตร เกษตรกรมี 
รายได้เพ่ิม อาหารมีคุณค่าทางโภชนาการสูงขึ้น ปลอดภัยและยั่งยืน อย่างไรก็ดี เกษตรกรมักเผชิญ 
อุปสรรคในการเข้าถึงนวัตกรรม เพราะมีราคาสูง ขาดทักษะในการใช้นวัตกรรม การใช้งานยังจำกัด 
หรืออยู่ในพ้ืนที่ห่างไกลความเจริญ 
  ดังนั้น ภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรสนับสนุนการพัฒนาและเร่งให้เกษตรกรนำ  
นวัตกรรมไปใช้เพิ่มขึ้น เพื่อประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและสภาพภูมิอากาศ ตัวอย่าง 
เคร่ืองมือสนับสนุนนวัตกรรมการเกษตรใน EU ได้แก่ (1) การจ่ายเงินอุดหนุนผ่านนโยบายเกษตร 
ร่วม (CAP) โดยอุดหนุนการลงทุนปรับปรุงฟาร์มใหัทันสมัย สนับสนุนโครงการพัฒนาชนบทที่  
เช่ือมโยงกับการถ่ายทอดความรู้และข้อมูล การให้บริการคำปรึกษาด้านการเกษตร การทำงานของ 
กลุ่มความร่วมมือด้านนวัตกรรมการเกษตร ประสิทธิภาพและความยั่งยืน (EIP-AGRI) และโครงการ 
LEADER programme (2) โครงการความร่วมมือด้านการวิจัยและนวัตกรรมของสหภาพยุโรป 
Horizon 2020 และ Horizon Europe เช ่น SmartAgriHub เพื ่อเร ่งการเปลี ่ยนภาคเกษตร -
อาหารของยุโรปสู่ความเป็นดิจิทัล (3) เครื่องมือด้านการเงินในระดับภูมิภาค ประเทศและ EU 
เพื่อส่งเสริมการลงทุนและพัฒนานวัตกรรมในภาคเกษตร อาหารและพื้นที่ชนบท (4) การลงทุน 
ขยายโครงสร้างพื้นฐานด้้านดิจิทัลสู่พื้นที่ชนบท เพื่อเอื้ออำนวยต่อการทำเกษตรอัจฉริยะ ทำให้ 
เข้าถึงข้อมูล การศึกษาและบริการที่ดีขึ้น รวมทั้งพัฒนาเศรษฐกิจในชนบทเจริญเติบโตและทันสมัย 

แหล่งที่มาข้อมูล : - รายงานเรื่อง EU Agriculture and Innovation : What role for the CAP? โดยมหาวิทยาลัยและศูนย์วิจัย 
Wageningen ในประเทศเนเธอรแ์ลนด์  

                      - บทความเรื่อง Innovation in agriculture is vital to address future food challenge โดย FAO  
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บทความด้านการเกษตรสหภาพยุโรป 
สถานการณ์ | กฎระเบียบ | แนวโน้มในตลาดอาหารและสินค้าเกษตรยุโรป 

มาตรการปกป้องความมั่นคงทางอาหาร และเพ่ิมความยืดหยุ่นของระบบอาหาร 

 สงครามรัสเซียบุกโจมตียูเครนไม่เพียงเป็นวิกฤตด้านมนุษยธรรม 
แต่ยังสร้างความเสียหายต่อเศรษฐกิจ สังคมและภาคเกษตร เพราะรัสเซีย 
และยูเครนต่างเป็นผู้ผลิตและส่งออกอาหารที่สำคัญของโลก การส่งออก 
ธัญพืชของทั้งสองประเทศรวมกันคิดเป็นสัดส่วน 1 ใน 3 ของปริมาณ 
การส่งออกธัญพืชทั่วโลก รัสเซียและยูเครนยังเป็นผู้ส่งออกน้ำมันเรปซีด 
และน้ำมันดอกทานตะวันที่สำคัญในตลาดโลก การที่กองทัพรัสเซียบุก 
โจมตียูเครน ทำลายบ้านเมืองและโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ทำให้เศรษฐกิจ 
ของยูเครนหยุดชะงัก ประชากรหลายล้านต้องอพยพออกนอกประเทศ 
ส่วนคนที่เหลือต้องต่อสู้กับทหารรัสเซียหรือหลบภัยสงคราม 
 สงครามยังส่งผลกระทบต่อการเพาะปลูกและส่งออกธัญพืชของ 
ยูเครน โดย FAO รายงานว่าดัชนีราคาอาหาร (food price index) ในเดือน 
มี.ค. 65 ได้ถีบตัวเพ่ิมข้ึนถึง 12.6% เทียบกับเดือนก่อนหน้า ซ่ึงเป็นระดับสูงสุด 
นับตั้งแต่เริ่มติดตามข้อมูลราคาอาหารครั้งแรกในปี 2533 นั่น หมายถึง 
ผู้บริโภคมีกำลังซ้ือลดลง เพราะราคาอาหารและพลังงานแพงข้ึน ส่วนเกษตรกร 
เผชิญภาระต้นทุนการผลิตเพิ่มไม่ว่าจะเป็นค่าปุ๋ย อาหารสัตว์ และพลังงาน 
ซึ่งส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางอาหาร 

ปริมาณผลผลิตเกษตรของ
ยูเครนจัดอยู่ในลำดับเท่าไร
ในตลาดโลก 

เมล็ดดอกทานตะวัน  
มากเป็นอันดับ 1 ของโลก 

ข้าวโพด 
มากเป็นอันดับ 6 ของโลก 

บาร์เลย ์
มากเป็นอันดับ 6 ของโลก 



  

8 
 

สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำสหภาพยุโรป เดือนมิถุนายน 2565 

  

มาตรการปกป้องความมั่นคงทางอาหารและเพิ่ม
ความยืดหยุ่นของระบบอาหาร  
 เมื ่อวันที่ 23 มี.ค. 65 คณะกรรมาธิการ 
ยุโรปรับรองเอกสาร (Communication) เร ื ่อง 
“Safeguarding food security and reinforcing 
the resilience of food systems” ซึ่งมีเนื้อหา 
เกี่ยวกับมาตรการปกป้อง ความมั่นคงทางอาหาร 
และเพิ่มความยืดหยุ่นของ ระบบอาหาร โดย EU 
จะมุ่งการดำเนินงานไปท่ี 3 ด้าน เพ่ือรองรับผลกระทบ 
จากสงคราม ได้แก่  
(1) การเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหาร (food 
security) ในยูเครนและระดับโลก 

- EU จะให้ความช่วยเหลือยูเครนในการพัฒนา 
และดำเนินการตามกลยุทธ์ความมั่นคงทางอาหาร 
เพื่อรับรองว่าเกษตรกรยูเครนสามารถเข้าถึงปัจจััย
การผลิตที่สำคัญ (เมล็ดพันธุ์พืช ปุ๋ยเคมี) 

- ระบบขนส่งและการจัดเก็บสินค้าในยูเครนจะ 
ได้รับการบำรุงรักษา เพื่อให้ยูเครนสามารถเลี้ยงดู 
ประชากร และฟื้นฟูตลาดส่งออก   

- ให้เงิน 330 ล้านยูโรภายใต้โครงการความ 
ช่วยเหลือฉุกเฉินแก่ยูเครน โดยมีวัตถุประสงค์ คือ 
รับรองการเข้าถึงสินค้าและบริการขั ้นพื ้นฐาน 
ปกป้องพลเมืองยูเครน และฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐาน 
ขนาดเล็กในประเทศ 

- ติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์ราคาและ 
ความไม่มั่นคงทางอาหารอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้ง 
EU จะทำงานร่วมกับองค์กรนานาชาติ  (FAO, 
WTO, G7, G20) ในการประสานนโยบาย และ 
ประเมินความเสี่ยงต่อความมั่นคงทางอาหารโลก  

- พัฒนาระบบอาหารที ่ม ีความยืดหยุ ่นและ 
ยั่งยืนร่วมกับพันธมิตร 70 ประเทศ และ EU ให้ 

สัญญาว่าจะให้เง ินอย่างน้อย  2,500 ล้านยูโร 
ระหว่างปี 2564 - 2567 เพื่อสนับสนุนโครงการ 
ความร่วมมือระหว่างประเทศที่มีเป้าหมายด้าน 
โภชนาการ (nutrition objective)   

- รับรองการค้าให้ดำเนินต่อไป และหลีกเลี่ยง 
การนำมาตรการระงับ/จำกัดการส่งออกมาใช้ 
(2) สร้างเสถียรภาพด้านอาหารใน EU (food 
stability) 
 2.1) ด ูแลให ้ราคาอาหารไม ่แพง  คณะ 
กรรมาธิการยุโรปเสนอให้ประเทศสมาชิกฯ 

- นำมาตรการลดภาษีมูลค่าเพ่ิมมาใช้ เพ่ือบรรเทา 
ปัญหาราคาอาหาร หรือสนับสนุนให้ผู้ประกอบการ 
ควบคุมราคาปลีกอาหาร  

- ใช้เงินจากกองทุน Fund for European Aid 
to the Most Deprived (FEAD) เพื ่อช่วยเหลือ 
ด้านอาหารหรือสิ่งจำเป็นแก่กลุ่มเปราะบาง  

- ใช ้กลไก  European Food Security Crisis 
preparedness and response Machanism : 
EFSCM) ในการจัดทำแผนที่ความเสี่ยง และระบุ 
ช่องโหว่ของห่วงโซ่อุปทาน EU  

- ใช ้นโยบายสังคม (social policy) ปกป้อง 
ประชากรกลุ่มที่มีความเปราะบางต่อความไม่มั่น 
คงทางอาหาร 
  2.2) มาตรการช่วยเหลือเกษตรกร 

- EU จะอัดฉีดเงิน 500 ล้านยูโรจากกองทุน 
สำรองว ิกฤติ  (crisis reserve)  เพ ื ่อช ่วยเหลือ 
เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบรุนแรงจากสงคราม 
เช่น ต้นทุนการผลิตเพิ ่มหรือตลาดส่งออกปิด  
โดยประเทศสมาชิกฯ อาจใช้กองทุนของประเทศ 
เพ่ือเพิ่มเงินอุดหนุนส่วนนี้ได้ถึง 200% 
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- ประเทศสมาชิกฯ สามารถจ่ายเงิน direct 

payments ให้แก่เกษตรกรเร็วขึ้น เริ่มตั้งแต่วันที่ 
16 ต.ค. 65 เป็นต้นไป ซึ่งจะช่วยบรรเทาปัญหา 
กระแสเงินสดที่เกษตรกรกำลังเผชิญอยู่ในปัจจุบัน 

- นำมาตรการ safety net มาใช้ช่วยเหลอืภาค 
การเลี้ยงสุกรที่กำลังเดือดร้อน เช่น มาตรการช่วย 
เหลือในการจัดเก็บสินค้าของภาคเอกชน (private 
storage aid) เพ่ือให้ตลาดมีเสถียรภาพ 

- อนุญาตให้เกษตรกรนำพื้นที่กันชน (set aside) 
มาใช้ปลูกพืชอาหารคนหรืออาหารสัตว์ได้ชั ่วคราว 
ซ่ึงจะช่วยเสริมกำลังผลิตอาหารของ EU โดยเกษตรกร 
ยังคงได้รับเงินช่วยเหลือภายใต้ greening payments 
เช่นเดิม  

- ปรับเปลี่ยนเงื่อนไขการนำเข้าอาหารสัตว์บาง 
เรื ่องให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้นเป็นการชั่วคราว 
เพื่อลดแรงกดดันต่อตลาดอาหารสัตว ์

- ใช้มาตรการช่วยเหลือโดยรัฐ  (State Aid) 
ภายใต้ Temporary Crisis Framework เพื่อช่วย 
เหลือผู้ผลิตปุ๋ย เกษตรกร และชาวประมงท่ีเดือดร้อน 
จากต้นทุนการผลิตและค่าพลังงานเพิ่ม   

- พัฒนาการติดตามข้อมูลตลาด (โดยเฉพาะ 
อุปทานและราคาปุ๋ย) และประเทศสมาชิกฯ ควร 
สื่อสารข้อมูลสต็อกอาหารและอาหารสัตว์ที่สำคัญ 
เพื่อให้เห็นภาพรวมได้ทันเวลาและถูกต้อง 

(3) เสริมสร้างความยืดหยุ่นและความยั่งยืนของ 
ระบบอาหาร (resilience and sustainability 
of our food systems)  

- ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 
การผลิตอย่างย่ังยืน เช่น เกษตรกรรมความแม่นยำสูง 
เทคโนโลยีชีวภาพจีโนมิกส์ การจัดการ ธาตุอาหาร 
การจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน การใช้สารกำจัด 
ศัตรูพืชชีวภาพแทนสารเคมี 

- เสริมสร้างความยืดหยุ่นของภาคเกษตร โดยลด 
การใช้พลังงาน ปุ ๋ยเคมีและสารปราบศัตรูพืช 
แต่ไม่ทำให้ประสิทธิภาพการผลิตลดลง ซึ่งจะช่วย 
เกษตรกรลดต้นทุน และลดการพ่ึงพาการนำเข้า  

- เพิ ่มความหลากหลายของแหล่งนำเข้าและ 
ตลาดส่งออกผ่านนโยบายการค้าที่แข็งแกร่ง 

- ประเทศสมาชิกฯ สามารถออกแบบ CAP 
strategic plans เพ่ือให้มีบทบาทในการสนับสนุน 
การทำเกษตรที ่มีความยืดหยุ ่นและยั ่งยืน เช่น 
กระตุ้นการผลิตก๊าซชีวภาพ เพิ่มประสิทธิภาพการ 
ใช้พลังงาน การเปลี่ยนไปสู่ระบบเกษตรอินทรีย์ 
การเพาะปลูกพืชโปรตีนใน EU เพิ่มขึ้น ตลอดจน 
การใช้ประโยชน์จากโครงการ Horizon Europe 
เพื่อสนับสนุนการวิจัย นวัตกรรม และพัฒนาการ 
ทำเกษตรให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
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  สงครามรัสเซียบุกเข้าโจมตียูเครนไม่เพียงสร้างความเสียหายในประเทศเดียว  แต่ยัง 
ส่งผลเสียต่อการคุกคามความมั่นคงทางอาหารโลก ซึ่งประเทศอื่นๆ ไม่ควรตื่นตระหนกจนเกินไป 
แต่ควรร่วมมือกันเพื่อบรรเทาผลกระทบต่อราคาและอุปทานอาหารที่เกิดขึ้น  นายฉู ตงยู (Mr. Qu 
Dongyu) ผู้อำนวยการใหญ่องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ  (FAO) ได้แนะนำนโยบาย  
5 ประการท่ีจะช่วยจำกัดผลกระทบจากสงครามต่อความม่ันคงทางอาหารโลก ได้แก่  

1) เปิดให้ตลาดการค้าอาหารและปุ๋ยดำเนินต่อไป เพื่อตอบสนองความต้องการจากตลาด 
ภายในประเทศและตลาดโลก 

2) เพิ่มความหลากหลายของแหล่งอาหาร และรับรองว่าประชากรสามารถเข้าถึงอาหาร 
ที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ 

3) ปกป้องประชากรกลุ่มที่เปราะบาง 
4) หลีกเลี่ยงการใช้นโยบายที่ไม่ได้วางแผนล่วงหน้า (ad-hoc policy) เช่น มาตรการจำกัด/ 

ระงับการส่งออกหรือลดภาษีนำเข้าช่ัวคราว เพราะเป็นวิธีแก้ปัญหาความม่ันคงทางอาหารของประเทศเดียว 
แต่ส่งผลกระทบต่อราคาและอุปทานทั่วโลก 

5) เพิ่มความโปร่งใสในตลาด เช่น ระบบข้อมูลด้านตลาดการเกษตร (Agricultural Market 
Information System : AMIS) ที่ริเริ ่มโดยกลุ่มประเทศ G20 ทำให้รัฐบาลและนักลงทุน มีข้อมูลเพื่อใช้ 
การตัดสินใจหรือประเมินสถานการณ์ตลาดได้ดีขึ้น 

  แนวทางของ FAO นั้นสอดคล้องกับกับแผนปกป้องความมั่นคงทางอาหารและเพิ่มความยืดหยุ่น 
ของระบบอาหารของ EU ซึ่งมุ่งการดำเนินงาน 3 ด้าน คือ เสริมสร้างความมั่นคงทาง อาหารสร้างเสถียรภาพ 
ด้านอาหารและระบบอาหารที่ยั ่งยืน โดย EU นอกจากคำนึงถึงมิติการบรรเทาผลกระทบ จากสงคราม 
ภายในยุโรปแล้ว ยังครอบคลุมถึงการให้ความช่วยเหลือทางด้าน มนุษยธรรมแก่ยูเครน สนับสนุน 
การผลิตและการค้าอาหาร-สินค้าเกษตรของยูเครนให้ดำเนินต่อ ไปได้ การรักษาเสถียรภาพในตลาด 
EU ตลอดจนการพัฒนาระบบอาหารให้มีความยืดหยุ่นและ ยั่งยืนตามที่ได้ตั้งเป้าหมายไว้ในยุทธศาสตร์ 
Farm to Fork และ biodiversity strategy  
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สปษ. สหภาพยโุรปจดักจิกรรมประชาสัมพันธสิ์นคา้เกษตรและสินคา้อาหารไทย
ในงาน AMAZING THAI FESTIVAL 2022 

เมื่อวันที่ 17-19 มิถุนายน 2565 ส านักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ 
ประจ าสหภาพยุโรป ร่วมกับส านักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงเฮก จัด
กิจกรรมประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรและสินค้าอาหารไทยในงาน AMAZING THAI FESTIVAL 
2022 ณ เมือง LEUVEN ราชอาณาจักรเบลเยียม โดยมีการหุงข้าวชนิดต่างๆ ของไทย 
เช่น ข้าวหอมมะลิ ข้าวไรซ์เบอร์รี่ ข้าวกล้องหอมมะลิ ข้าวทับทิมชุมแพ เสิร์ฟพร้อมแกง
เขียวหวานและแกงเผ็ดรสชาติไทยแท้ รวมท้ังแจกข้าวเหนียวมะม่วง มังคุด ทุเรียนสด
และทุเรียนทอด ให้ผู้เข้าร่วมงานได้ลิ้มลองรสชาติ พร้อมสาธิตการปลอกทุเรียนให้
ผู้เข้าร่วมงานได้สัมผัสประสบการณ์แปลกใหม่ด้วย 

นอกจากนี้ ยงัได้ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์อาหารไทย และร้านค้าที่วางจ าหน่ายสินค้า
เกษตรและอาหารของไทยในตลาด BENELUX ซ่ึงเปน็การร่วมกนัผลกัดันนโยบาย “เกษตร
ผลิต พาณิชยต์ลาด” และนโยบาย “SOFT POWER” ของไทย ท้ังน้ี งาน AMAZING THAI
FESTIVAL 2022 ได้รับเกียรติจากนายเสข วรรณเมธี เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ และ
MR. JOHAN GELEYNS, LEUVEN MUNICIPALITY COUNSELOR, CHIEF OF SPORTS,
TRADE AND WORK ร่วมเปน็ประธานในพิธีเปดิงาน

June 2022

กิจกรรมส าคญั
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รักษาราชการแทน ผู้อ านวยการ สปษ. สหภาพยโุรป
เข้าร่วมงานเลีย้งอาหารค ่าและหารอืขอ้ราชการ ณ ท าเนียบเอกอคัรราชทตู 

วันที่ 23 มิถุนายน 2565 นางสาวมนัสนันท์ โชติจิราภิรมย์ เลขานุการเอก (ฝ่ายเกษตร) 
รักษาราชการแทน ผู้อ านวยการ สปษ. สหภาพยุโรป เข้าร่วมงานเลี้ยงอาหารค ่าและหารือข้อ
ราชการ ณ ท าเนียบเอกอัครราชทูต ในโอกาสที่อธิบดีกรมศุลกากรและคณะ เยือนกรุง
บรัสเซลส์ เพ่ือเข้าร่วมการประชุม COUNCIL ขององค์การศุลกากรโลก

June 2022

กิจกรรมส าคญั

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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