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บทความด้านการเกษตรสหภาพยุโรป 

สถานการณ์ | กฎระเบียบ | แนวโน้มในตลาดอาหารและสินค้าเกษตรยุโรป 

ความคืบหน้าเกี่ยวกับฉลากสวัสดิภาพสัตว์ใน EU และเยอรมนีเตรียมบังคับ 
ใช้ฉลากสวัสดิภาพสัตว์กับเนื้อสุกรภายในสิ้นป ี2565 

สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำสหภาพยุโรป เดือนตุลาคม 2565 

 ในช่่วง 10 ปีที่ผ่านมา ชาวยุโรปตื่นตัวอยากรับทราบข้อมูล 
เกี ่ยวกับสภาพการเลี ้ยงสัตว์ในฟาร์มมากขึ ้น  ส่งผลให้มีฉลาก 
สวัสดิภาพสัตว์เกิดขึ้นจำนวนมากในตลาด EU ไม่ว่าจะเป็นฉลาก 
แบบบังคับ (เช่น ไข่ที่จำหน่ายใน EU ต้องแสดงรหัสที่บ่งบอกถึงวิธี 
การเล้ียงดูบนบรรจุภัณฑ์หรือประทับตราไว้บนเปลือกไข่) และฉลาก 
สวัสดิภาพสัตว์แบบสมัครใจที่ริเริ่มโดยภาคเอกชนหรือองค์กรต่างๆ 
(เช่น ฉลาก Beter Leven ที่ใช้ในเนเธอร์แลนด์, เครื่องหมายรับรอง 
Für Mehr Tierschutz ที่ใช้ในเยอรมนี, RSPCA ที่ใช้ในไอร์แลนด์ 
เหนือและสหราชอาณาจักร, ฉลาก Etiquette Bein-Être Animal 
ที ่ใช ้ในฝรั ่งเศส และฉลาก Bedre Dyrevelfærd ที ่ร ับรองโดย 
รัฐบาลเดนมาร์ก เป็นต้น)  
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สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำสหภาพยุโรป เดือนตุลาคม 2565 
 

 อย่างไรก็ดี การเพิ่มขึ้นของฉลากสวัสดิภาพ
สัตว์ในตลาด EU แม้จะส่งสัญญาณว่าผู ้บริโภค 
ยุโรปสนใจอยากรับรู ้ข้อมูลเรื ่องนี ้มากขึ้น และ 
ผู ้ผลิตก็พยายามตอบสนองต่อความต้องการ 
ดังกล่าว แต่การเพิ่มขึ้นของฉลากสวัสดิภาพสัตว์ 
ที ่หลากหลายอาจนำมาซ ึ ่ งการให ้ข ้อม ูลท ี ่ มี 
คุณภาพต่ำหรือสร้างความส ับสนทำให้ผู ้บริโภค 
ไม่เชื่อถือในข้อมูลจึงจำเป็นต้องมีการวางกฎเกณฑ์ 
ที่ชัดเจนและสอดคล้องกันในการอ้างถึงข้อมูล 
สวัสดิภาพสัตว ์
 ยุทธศาสตร ์Farm to Fork ของ EU ที่ออกมา 
เมื่อปี 2563 โดยคณะกรรมาธิการยุโรปวางแผน 
จะทบทวนกฎระเบ ี ยบสว ั สด ิ ภาพส ั ต ว์  EU 
ภายในปี2566 (ค.ศ. 2023) และจะพิจารณาทางเลือก 
ในการนำฉลากสวัสดิภาพสัตว์ท่ีสอดคล้องกันท่ัว EU 
มาใช้ ซ ึ ่ งนอกจากเป ็นแนวทางกระต ุ ้นการ 
เปลี่ยนแปลงไปสู่ระบบผลิตอาหารและการบรโิภค
อย่างยั ่งยืนแล้ว ยังส่งผลดีต่อคุณภาพชีวิตสัตว์ 
ช่วยยกระดับการดูแลสุขภาพและสวัสดิภาพสัตว์ 
ให้ดีขึ้นตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทาน ลดผลกระทบต่อ 
สิ่งแวดล้อมและสภาพภูมิอากาศ รวมทั้งสนับสนุน 
การให้ข้อมูลที่โปร่งใสแก่ผู ้บริโภค เพื ่อนำไปสู่ 
ทางเลือกอาหารที่ยั่งยืน 
ฉลากสวัสดิภาพสัตว์ในสหภาพยุโรป 
 จากรายงาน “Animal Welfare and Food 
Labelling” โดย Eurogroup for Animals ได ้
ยกตัวอย่างฉลากสวัสดิภาพสัตว์ท่ีใช้ใน EU แบ่งเป็น  

- ฉลากสวัสดิภาพสัตว์ (Animal Welfare 
Labels): ฉลาก Beter Leven โดยสมาคมพิทกัษ์ 
ส ัตว ์ ในเนเธอร ์แลนด ์ , Für Mehr Tierschutz 
โดยสมาคมสวัสดิภาพสัตว์ในเยอรมนี, RSPCA 

โดยองค์กรการกุศลด้านสวัสดิภาพสัตว์ในสหราช 
อาณาจักร, Tierschutz Kontrolliert โดยองค์กร 
สว ัสด ิภาพส ัตว ์ ในออสเตร ีย ,  Anbefalet af 
Dyrenes Beskyttelse ใ น เ ดนม า ร ์ ก ,  ANDA 
Huevos ในสเปน, Initiative Tierwohl โดยภาค 
เอกชนเยอรมนี, Bedre Dyrevelfærd โดยรัฐบาล 
เดนมาร์ก และตรา BMEL Tierwohl Initiative 
โดยรัฐบาลเยอรมน ี

- ฉลากแสดงว ิธ ี การผล ิต  (Method-of-
Production labels) : ฉลาก Haltungsform ที่ 
ร้าน ALDI ในเยอรมนีนำมาใช ้และฉลาก Welfare 
Windows ที่ร้าน Lidl ใน UK นำมาใช ้ 

- ฉ ล าก แบ บ ผสม  (Mix-labels) : ฉ ล าก  
Etiquette bien-être animal ท ี ่ ใช ้ ในฝร ั ่ ง เศส 
ซึ่งแสดงข้อมูลสวัสดิภาพสัตว์ที่แบ่งเป็น 5 ระดับ 
ตั้งแต่ A ถึง E ร่วมกับข้อมูลระบบการเลี้ยงสัตว์ 
แบ่งเป็น การเลี้ยงแบบปล่อยอิสระ ในโรงเรือน 
หรือมีพื้นที่ภายนอกให้สัตว ์ 
 ฉลากสวัสดิภาพสัตว์เหล่านี ้ส่วนใหญ่ใช้ใน 
ระดับประเทศ (national-level) และครอบคลุม 
ผลิตภัณฑ์สัตว์ที ่แตกต่างกันไป (เช่น ไข่ไก่ เนื้อ 
สัตว์ปีก เนื้อสุกร เนื้อวัว ผลิตภัณฑ์นม เนื้อแกะ 
ฯลฯ) แต่การมีฉลากสวัสดิภาพสัตว์ที่หลากหลาย 
อาจทำให้ผู้บริโภคสับสน ไม่เข้าใจความหมายของ 
ฉลาก และเกิดความแตกแยกในตลาดร่วม 

สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำสหภาพยุโรป 
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กฎระเบียบสวัสดิภาพสัตว์ของสหภาพยุโรป  
 กรอบกฎระเบียบสวัสดิภาพสัตว์ในฟาร์ม 
ที่ EU ใช้อยู่ในปัจจุบัน ประกอบด้วย 

• ข้อกำหนดมาตรฐานขั ้นต่ำสำหรับการ 
คุ้มครองสัตว์ในฟาร์มทั้งหมด (Directive 98/58) 

• ข้อกำหนดเฉพาะที่คุ้มครองสัตว์แต่ละชนิด 
ได้แก่ ลูกวัว สุกร ไก่ไข่ และไก่เนื ้อ (Directive 
2008/119, 2008/120, 1999/74, 2007/43) 

• กฎระเบียบคุ ้มครองสัตว์ระหว่างขนส่ง 
(Regulation 1/2005) 

• ข ้ อ ก ำ ห น ด ค ุ ้ ม ค ร อ ง ส ั ต ว ์ ข ณ ะ ฆ่ า 
(Directive 93/119) 

 ต า ม ย ุ ท ธ ศ า ส ต ร์  F a r m  t o  F o r k 
คณะกรรมาธิการยุ โรปจะทบทวนกฎระเบียบ 
สว ั สด ิ ภาพส ั ตว ์ ก ่ อนส ิ ้ นปี  2566 โดยคาดว่า 
จะปรับปรุงให้กฎระเบียบและข้อกำหนดที่มีอยู่ 
ให้ม ีความชัดเจน ยกระดับการคุ ้มครองสัตว์  
ข ย า ย ข อ บ เ ข ต ที่  ค ร อ บ ค ล ุ ม  ป ร ั บ ป รุ ง 

เดือนตุลาม 2565 สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำสหภาพยุโรป 

ให้นำไปบังคับใช้ได้ง่ายขึ้นและสอดคล้องกับข้อมูล
ทางวิทยาศาสตร์ล่าสุด 
ความคิดเห ็นผ ู ้บร ิโภคเก ี ่ยวก ับกฎระเบียบ 
สวัสดิภาพสัตว์ EU 
 คณะกรรมาธิการยุโรปได้สำรวจความคิดเห็น
ของผู้สนใจและผู้ที่ได้รับผลกระทบจากกฎระเบียบ
สวัสดิภาพสัตว์ EU ในช่วงระหว่างเดือน ต.ค. 64 - 
ม.ค. 65 รวมทั้งหมดเกือบ 60,000 คนในขั้นตอน 
public consultation พบว่า “ประชากรยุโรป 
92% ต้องการให้กฎระเบียบสวัสดิภาพสัตว์ EU 
เข้มงวดขึ้น โดยสนับสนุนการตรวจสอบความ 
ถูกต้องและทบทวนกฎหมายที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน 
รวมทั ้งควรพิจารณาความเป็นไปได ้ในการ 
ปรับปรุงหรือเสริมข้อกำหนดที่มีอยู่ให้ดีขึ้น”  
 ผลการสำรวจยังแสดงว่า 93% ของผู ้ตอบ 
แบบสอบถามสนับสนุนการยกเลิกใช้กรงกับสัตว์, 
90% ยอมรับว่าฉลากสวัสดิภาพสัตว์เป็นเครื่องมือ 
ที่มีประโยชน์ในการแจ้งข้อมูลผู้บริโภค และ 83% 
เชื่อว่าฉลากสวัสดิภาพสัตว์ควรครอบคลุมกว้างขึ้น 
โดยรวมถึงขั้นตอนการขนส่งและฆ่าสัตว์ 
 ผลการสำรวจข้างต้นชี้ให้เห็นว่ากฎระเบียบ 
สวัสดิภาพสัตว์ของ EU ยังคุ้มครองสัตว์ในฟาร์ม 
ได้ไม่ทั ้งหมดผู้บริโภครู ้สึกว่าได้รับข้อมูลสภาพ 
การเล้ียงสัตว์ไม่เพียงพอและบางครั้งข้อมูลซับซ้อน 
เกินกว่าที่ผู้บริโภคจะเข้าใจ ซึ่งคณะกรรมาธิการ 
ยุโรปจะนำผลการสำรวจนี้ไปเป็นแนวทางพิจารณา
ปรับปรุงกฎระเบียบสวัสดิภาพสัตว์ EU รวมทั้ง 
จะพิจารณาข้อเรียกร้องเรื่องการยกเลิกใช้กรงกับ 
ส ัตว ์และการพ ัฒนาฉลากสว ัสด ิภาพส ัตว ์ที่  
สอดคล้องกันทั่ว EU  
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เยอรมนีเตรียมบังคับใช้ฉลากสวัสดิภาพสัตว์ 
 เม ื ่อว ันที่ 7 มิ.ย. 65 นาย Cem Özdemir 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอาหารและการเกษตร 
แห่งสหพันธรัฐเยอรมนี ประกาศเตรียมใช้ฉลาก 
การเลี ้ยงสัตว์ (Animal husbandry labelling) 
ภายในสิ้นปี 2565 โดยจะเริ่มบังคับใช้กับเนื้อสุกร 
ที่ยังไม่ผ่านการแปรรูปเป็นอันดับแรก หลังจากนั้น 
จะขยายการบังคับใช้ฉลากดังกล่าวไปยังเนื้อสัตว์ 
และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ประเภทอื่นๆ 
 ฉลากการเลี ้ยงสัตว์จะแสดงข้อมูลตลอด 
อุตสาหกรรมปศุสัตว์ตั้งแต่แหล่งกำเนิด (origin) 
ระบบการเล้ียงสัตว์ (rearing) การขนส่ง (transport) 
และฆ่าสัตว์ (slaugther)  
 การแสดงฉลากการเล้ียงสัตว์จะทำให้ผู้บริโภค
ทราบข ้อม ูลแหล ่งกำเน ิดและการเก ็บส ัตว์  
เมื่อเลือกซื้อผลิตภัณฑ์สัตว์ กระตุ้นให้เกษตรกร 
ลงทุนปรับปรุงสภาพการเลี้ยงสัตว์ให้ดีขึ้น พัฒนา 
อุตสาหกรรมปศุส ัตว์ของ EU ให้พร้อมรองรับ 
อนาคต โดยให้ความสำคัญกับสวัสดิภาพสัตว์  
ก า ร ล ด ผ ล ก ร ะ ท บ ต ่ อ ก า ร เ ป ล ี ่ ย น แ ป ล ง 
สภาพภูมิอากาศ สร้างความโปร่งใสแก่ผู ้บริโภค 
และยังสร้างโอกาส ทางธุรกิจแก่ฟาร์มในระยะยาว 
ประเด็นสำคัญของร่างพ.ร.บ.ฉลากการเลี้ยงสัตว์ 
(Act on Animal Husbandry labelling) 
‣อาหารท่ีอยู่ภายใต้ข้อบังคับติดฉลากการเล้ียงสัตว์ 

คือ อาหารที่ผลิตจากสัตว์ในประเทศและเป็นอาหาร 
ท่ีจำหน่ายให้ผู้บริโภคในเยอรมนี  
‣ พ.ร.บ.นี ้ครอบคลุมการจำหน่ายอาหารที่มี 

ต้นกำเนิดจากสัตว์ทุกรูปแบบให้กับผู ้บริโภค 
โดยเริ่มใช้กับเนื้อสุกรเป็นอันดับแรกไม่ว่าจำหน่าย

ในรูปแบบสด/แช่เย็น/แช่แข็งบรรจุในหีบห่อหรือ 
ไม่ก็ตาม โดยครอบคลุมทั้งการขายผ่านร้านค้าปลีก 
ค้าส่ง เคาน์เตอร์บริการ ออนไลน์ ตลาดนัด ฯลฯ 
‣ ในอนาคตข้อบังคับติดฉลากการเลี้ยงสัตว์จะ 

ขยายไปยังสัตว์ประเภทอื่น (เช่น วัวเนื้อ วัวนม 
สัตว์ปีก) และครอบคลุมกว้างขึ้น (เช่่น การขาย 
ผ่านร้านอาหาร ภาคจัดเลี้ยง อาหารแปรรูป)  
‣ ข้อมูลบนฉลากแสดงสภาพการเก็บสัตว์  

ในช ่วงท ี ่ส ัตว ์กำล ัง เต ิบโตหร ือช ่วงข ุนส ัตว์ 
(fattening period) โดยแบ่งเป็น 5 ระบบ ได้แก่ 
การ เล ี ้ ยง ใน  โรง เร ื อน ,  เล ี ้ ยง ในโรง เร ื อน 
แบบมีพื ้นที ่ให้สัตว์, เลี ้ยงในโรงเรือนแบบสัตว์ 
สัมผัสอากาศภายนอกได้, เลี้ยงแบบปล่อยอิสระ 
และระบบเกษตรอินทรีย ์ 
‣ฉลากต้องติดไว้กับอาหารให้มองเห็นได้ชัดเจน

อ่านง่าย หากเป็นอาหารที่ไม่ได้บรรจุในหีบห่อ 
ต้องแสดงฉลากไว้ใกล้กับอาหารเพื่อให้ผู้บริโภค 
มองเห ็นก ่อนซ ื ้อ หร ือหากเป ็นการจำหน่าย 
อาหารระยะทางไกล (ออนไลน์) ต้องแสดงข้อมูล 
การเลี้ยงสัตว์ให้ผู้บริโภคทราบก่อนสิ้นสุดการขาย 
‣ ข้อมูลการเลี้ยงสัตว์ต้องตรวจสอบย้อนกลับได้ 

และให้ข้อมูลที่เป็นจริงตลอดทั้งห่วงโซ่อาหาร 
อย่างไรก็ดี ข้อบังคับติดฉลากการเลี้ยงสัตว์ 

ควรเป็นเครื่องมือที่ใช้ควบคู่ไปกับการดำเนินการ 
ด้านอื่นๆ อาทิ การปรับปรุงกฎหมายสวัสดิภาพ 
สัตว ์การแก้ไขกฎหมายอาคารและใบอนุญาต การ
เตรียมพร้อมกองทุนสำหรับสนับสนุนให้เกษตรกร 
เปลี่ยนไปสู่ระบบการเลี้ยงที่เป็นมิตรกับสัตว์ จึง 
จะทำให้เป็นมาตรการที ่มีประสิทธิภาพในการ 
ส่งเสริมสวัสดิภาพสัตว์ และสนับสนุนการทำ 
เกษตรอย่างยั่งยืน 
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  สหภาพยุโรป (EU) เป็นภูมิภาคที่มีมาตรฐานสวัสดิภาพสัตว์สูงที่สุดในโลก แต่หลายปีที่ผ่านมา 

ผู้บริโภคยุโรปออกมาเรียกร้องให้ EU ควรพัฒนาการเลี้ยงสัตว์ในฟาร์มให้ดียิ่งขึ้น ผลักดันให้ยกเลิกการใช้ 

กรงกับสัตว์ในฟาร์มทั่วยุโรปภายในปี 2570 (ค.ศ. 2027) และทบทวนกฎระเบียบสวัสดิภาพสัตว์ที่ใช้อยู่ให้มี 

ความชัดเจนและครอบคลุมกว้างขึ้น รวมทั้งผู้บริโภคอยากทราบข้อมูลเกี่ยวกับสภาพการเลี้ยงสัตว์ในฟาร์ม 

เพื่อใช้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้า และยินดีจ่ายเงินเพิ่มให้กับอาหารที่มาจากกระบวนการ 

ผลิตที่คำนึงคุณภาพ ความปลอดภัยและสวัสดิภาพสัตว์ 

  ในอนาคตคาดว่าการปรับปรุงกฎระเบียบสวัสดิภาพสัตว์ของ EU จะมุ่งไปที่ประเด็นยกเลิกวิธีการ 

ฆ่าสัตว์ที่ทำให้สัตว์ได้รับความทุกข์ทรมาน (เช่น การใช้ก๊าซ CO2 ที่มีความเข้มข้นสูงเพื่อทำให้สัตว์สลบ), 

ยกเลิกการใช้กรงกับสัตว์ในฟาร์มอย่างค่อยเป็นค่อยไป, ปรับปรุงกฎหมายคุ้มครองสัตว์ระหว่างขนส่ง 

(เช่น ห้ามส่งออกสัตว์มีชีวิต ปรับปรุงข้อกำหนดเรื่องระยะเวลาเดินทางสูงสุด อุณหภูมิ ความสูง ขนาดพื้นที่ 

ช่วงเวลาการให้น้ำ/อาหาร), ริเริ ่มฉลากสวัสดิภาพสัตว์เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันทั่วยุโรป  ซึ่งนอกจาก 

สนับสนุนเรื่องการให้ข้อมูลแก่ผู้บริโภคแล้ว ยังทำให้ผู้ผลิตได้รับผลตอบแทนเพิ่มขึ้น และมีแรงจูงใจลงทุน 

ปรับปรุงสภาพการเลี้ยงสัตว์ในฟาร์ม  

  สำหรับประเทศไทย ซึ่งเป็นผู้ส่งออกเนื้อสัตว์รายใหญ่ไปตลาด EU โดยเฉพาะไก่แปรรูป คาดว่า 

การปรับปรุงกฎระเบียบสวัสดิภาพสัตว์ของ EU จะส่งผลกระทบกับไทยทางอ้อม เพราะ EU จะผลักดันให้ 

ผู้ส่งออกเนื้อสัตว์จากประเทศที่สามต้องผลิตด้วยมาตรฐานระดับเดียวกันกับผู้ประกอบการใน  EU เพื่อให้ 

เป็นการแข่งขันที่เท่าเทียม อีกทั้งอาจเกิดกระแสชาตินิยม โดยผู้บริโภคสนับสนุนเนื้อสัตว์ที ่ผลิตใน EU 

เพราะเชื ่อมั ่นในมาตรฐานการผลิตและความโปร่งใสของข้อมูล  ดังนั ้น ไทยต้องติดตามการปรับปรุง 

กฎระเบียบในอนาคตของ EU ว่าจะเป็นไปในทิศทางใด ศึกษาความเป็นไปได้ในการส่งเสริมสวัสดิภาพสัตว์ 

และปรับปรุงแนวทางปฏิบัติในการทำฟาร์มที่ดีขึ้นในฟาร์มของไทย (อาท ิลดการใช้ยาปฏิชีวนะ ส่งเสริมการ 

เลี้ยงสัตว์ที่คำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สภาพภูมิอากาศและสวัสดิภาพสัตว์) ซึ่งเป็นกระแสที่หลีกเลี่ยง 

ไม่ได้ในการผลิตอาหารที่รองรับกับความต้องการของตลาดในอนาคต  

  สำหรับประเทศเยอรมนีที ่ประกาศจะเริ ่มบังคับใช้ฉลากการเลี ้ยงสัตว์ (Animal Husbandry 

Labelling) กับเนื้อสุกรภายในสิ้นปี 2565 คาดว่ายังไม่ส่งผลกระทบต่อไทย เพราะเนื้อสุกรไทยยังไม่ได้รับ 

อนุญาตให้ส่งออกไป EU อีกทั้งข้อบังคับครอบคลุมอาหารที่ใช้สัตว์จากในประเทศเท่านั้น แต่ถ้าหากในลำดับ 

ต่อไป รัฐบาลเยอรมนีขยายการบังคับใช้กับอาหารอ่ืนๆ เช่น เนื้อสัตว์ปีก อาหารแปรรูป ฯลฯ ผู้ประกอบการ 

ของไทยก็ต้องเตรียมพร้อมแสดงข้อมูลว่าเป็นเนื้อสัตว์จากฟาร์มที่มีมาตรฐานสภาพการเลี้ยงสัตว์ในระดับใด 

ที่มาข้อมูล :  บทความเร่ือง Animal welfare : How shoud EU labelling look like? จากเวปไซด์ www.brusselstimes.com 
   รายงานเร่ือง Animal Welfare and Food Labelling โดย Eurogroup for Animals  เดือนตุลาคม 2563 

 ข่าว German minister presents plans for mandatory animal welfare label จากเวปไซด์ https://www.euractiv.com/  
 ข่าว Minister of Agriculture presents cornerstones of animal husbandry labelling system จากเวปไซด์ www.bmel.de  
   

เดือนตุลาคม 2565 สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำสหภาพยุโรป 
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 ราคาพลังงานใน EU ปรับตัวสูงข้ึนต้ังแต่ปี 2564 
และแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในปี  2565 
ซึ่งมีแรงหนุนจากอุปสงค์เพิ่มขึ้นหลังประเทศต่าง  ๆ 
ยกเลิกมาตรการล็อกดาวน์จากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของ COVID-19 นอกจากนั้น สงครามรัสเซีย 
บุกโจมตียูเครน ต้ังแต่เดือน ก.พ. 65 และสภาพภูมิอากาศ 
เป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให้ราคาพลังงานในตลาด  EU 
เพ่ิมขึ้นเป็นอย่างมาก 
 ก๊าซธรรมชาติเป็นแหล่งพลังงานที่ EU ใช้มาก 
เป็นอับดับ 2 (รองจากผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม) โดยใช้ผลิตกระแสไฟฟ้าทำความร้อนตามบ้าน 
ใช้เป็นเชื ้อเพลิงสำหรับยานยนต์และเป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมหลายอย่างรวมถึงการผลิต  
เม็ดพลาสติก สารเคมีและปุ ๋ย แต่ EU ต้องพึ ่งพาการนำเข้าก๊าซธรรมชาติสูงถึงร้อยละ  90 
โดยนำเข้าจากรัสเซียมากที่สุดหรือร้อยละ 45 เทียบกับปริมาณการนำเข้าทั้งหมด อย่างไรก็ดี 
รัสเซียส่งออกก๊าซธรรมชาติมายุโรปลดลงเร่ือยๆ ในช่วง 3 ปีท่ีผ่านมา โดยเฉพาะหลังเกิดสงครามในยูเครน 
และชาติตะวันตกดำเนินมาตรการคว่ำบาตรกับรัสเซีย 

บทความด้านการเกษตรสหภาพยุโรป 

สถานการณ์ | กฎระเบียบ | แนวโน้มในตลาดอาหารและสินค้าเกษตรยุโรป 

วิกฤติพลังงานสร้างความเสี่ยงต่อการผลิตอาหารสหภาพยุโรป 

เดือนตุลาคม 2565 
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เดือนตุลาคม 2565 
 

 รัสเซียจึงใช้ความเข้มแข็งด้านพลังงานเป็น 
เครื ่องมือต่อรองและสร้างแรงกดดันกับ EU ให้ 
ยกเลิกมาตรการคว่ำบาตร โดยในเดือน ก.ค. 65 
รัสเซียระงับการส่งก๊าซผ่านท่อ “นอร์ดสตรีม 1” 
ซึ่งเป็นท่อส่งก๊าซหลักจากรัสเซียมายุโรป โดยอ้าง 
เหตุผลต้องปิดชั่วคราวเพื่อซ่อมบำรุง และภายหลัง 
จากนั้นลดระดับการส่งก๊าซเหลือเพียงร้อยละ 20 
ต่อมารัสเซียสั่งปิดท่อก๊าซนอร์ดสตรีม 1 อีกครั้ง
ในช ่ วงปลาย  เด ื อน ส.ค.  65 ส ่ งผลให ้ ราคา 
ก๊าซธรรมชาติ ใน EU พ ุ ่ งข ึ ้ นมาแตะท ี ่ ระดับ 
340 ยูโร/เมกกะวัตต์-ชั่วโมง เมื่อวันที่ 26 ส.ค. 65 
หรือเพิ่มขึ้น 6 เท่าเทียบกับ ราคาเฉลี่ยในป ี2564 
     ความไม่แน่นอนของอุปทานก๊าซธรรมชาติ  
จากรัสเซียเป็นต้นเหตุท าให้ราคาไฟฟ้าใน EU สูงข้ึน 
ตามไปด้วย เพราะก๊าซธรรมชาติเป็นหน่ึงในเช้ือเพลิง 
ที ่ใช้ให้ความร้อนแก่น ้าในโรงไฟฟ้าพลังไอน ้า 
นอกจากนั้น สภาพภูมิอากาศในปีนี้ ซึ่งยุโรปเผชิญ 
กับคลื่นความร้อนและภัยแล้งติดต่อกันหลายเดือน 
ท าให้น ้าขาดแคลน หลายประเทศจึงผลิตไฟฟ้า 
พลังน ้าน้อยลง  
 ส่วนโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ต้องอาศัยน ้าเพื่อ 
ระบายความร้อน แต่ระดับน ้าในแม่น ้าลดลงต ่า 
และมีอุณหภูมิอุ่นเกินไป ท าให้โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ 
หลายแห่งในยุโรปต้องลดก าลังการผลิตลง อีกทั้ง 
หลายประเทศทยอยปิดโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เก่า  
(เช่น เยอรมน ีฝร่ังเศส อิตาลี) เพ่ือเปลี่ยนไปสู่การ 
ผลิตพลังงานที่ยั่งยืนมากขึ้น ส่งผลให้ปริมาณการ 
ผลิตกระแสไฟฟ้าโดยรวมในปีนี ้ของ EU ลดลง 
และมีต้นทุนต่อหน่วยสูงขึ้น 

ผลกระทบจากวกิฤติพลังงานต่อภาคเกษตร 
 ในช่วง 2-3 ปีท ี ่ผ ่านมา ต้นทุนการผลิต 
อาหาร - สินค้าเกษตรเพ่ิมขึ้นทั้งจากค่าแก๊ส ไฟฟ้า 
น้ำมัน ปุ๋ยเคมี บรรจุภัณฑ ์ค่าแรง ฯลฯ อันเป็นผล 
มาจากหลายปัจจัยร่วมกัน ได้แก่ การฟื้นตัวของ 
อุปสงค์และอุปทานหลังวิกฤติ COVID-19 สงคราม 
รัสเซ ียบุกยูเครน และสภาพภูม ิอากาศสุดขั้ว 
(เช่น เกิดภัยแล้ง พาย ุอากาศหนาวจัด) 
  ยิ ่งไปกว่านั ้น วิกฤติพลังงานในปี 2565 
กระตุ้นให้ราคาก๊าซธรรมชาติและไฟฟ้าสูงเป็น 
ประวัติการณ์ ซึ่งเป็นภัยคุกคามความต่อเนื่องของ 
วงจรผลติ และความสามารถในการส่งมอบอาหาร-
สินค้าเกษตร รวมทั้งมีบริษัทใน EU เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ 
ท ี ่ต ้องดิ ้นรนเพื ่อร ักษาการดำเน ินงานเอาไว้  
หรือบางบริษัทไม่มีทางเลือกนอกจากหยุดผลิต 
และหรือลดจำนวนพนักงานหรือเล ิกก ิจการ 
ยกตัวอย่างเช่น  

- บริษัท Nordic Greens Trelleborg หนึ่งใน 
ผู้ผลิตมะเขือเทศรายใหญ่ในสวีเดนประกาศว่าจะ 
ไม่ปลูกพืชฤดูหนาวในปีนี้ เพราะไม่คุ้มกับค่าไฟ 
ซึ่งเป็นคร้ังแรกที่บริษัทระงับการผลิตชั่วคราว 

- ภาคนมและผลิตภัณฑ์นมที่ต้องใช้พลังงานสูง 
ในกระบวนการพาสเจอร์ไรส ์และผล ิตนมผง 
ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมนมนอกจากเผชิญกับ 
ผลกระทบโดยตรงจากต้นทุนค่าพลังงานท่ีเพ่ิมข้ึนแล้ว 
ค่าบรรจุภัณฑ์และอาหารสัตว์ก็พุ ่งขึ ้นเช่นกัน 
ส่งผลให้เกษตรกรบางรายเลือกฆ่าสัตว์เพ่ือเอาเนื้อ
มากกว่าเก็บไว้เพื่อผลิตนม รวมทั้งราคาเนยและ 
นมผงใน EU เพ่ิมขึ้นถึง 80% และ 55% ตามลำดับ 
เทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปีก่อนหน้า 
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- เนเธอร์แลนด์ส่งออกสินค้าเกษตรมากอันดับ 2 
ของโลก แต่การปลูกผักผลไม้ในเรือนกระจกช่วง 
ฤดูหนาวปีนี้คาดว่าจะมีผลผลิตออกสู่ตลาดลดลง 
(เช่น มะเขือเทศ พริกหยวก แตงกวา) เพราะต้นทุน 
ทำความร้อนและค่าไฟฟ้าที่ใช้ในเรือนกระจกสูงข้ึน 
โดยผู ้ผลิตอาจลดพื ้นที ่เพาะปลูกหรือการผลิต 
อาจย้ายไปประเทศอื่นที่มีสภาพอากาศอบอุ่นกว่า 
เช่่น สเปน โมร็อกโค เคนยา 

- การเพิ่มขึ้นของค่าไฟฟ้าจะส่งผลกระทบต่อ 
ค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาผลผลิตเกษตรไว้ในห้องเย็น 
(เช่น แอ๊ปเปิ ้ล ลูกแพร์) โดยหลังฤดูเก็บเกี ่ยว 
ผู้ผลิตจะพยายามจำหน่ายผลผลิตออกไปให้เร็วท่ีสุด 
และลดปริมาณการเก็บรักษาในห้องเย็นที่ต้อง 
ใช้พลังงานมาก ซึ ่งอาจทำให้ปัญหาขยะอาหาร 
ใน EU (food waste) เพ่ิมขึ้น  

 วิกฤติพลังงานส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการ
อาหาร-สินค้าเกษตร และทำให้ขีดความสามารถ 
ในการแข่งขันของอุตสาหกรรมอาหาร EU แย่ลง  
ตัวแทนกลุ่มผู้ประกอบการอาหารในยุโรปจึงเรียกร้อง 
ให ้คณะกรรมาธ ิการย ุ โรปออกมาตรการลด 
ความเดือดร้อน เพื่อให้ภาคอาหาร-สินค้าเกษตร 
สามารถดำเนินงานต่อไปได้ และรักษาการทำงาน 
ของห่วงโซ่อุปทานอาหารที่สมบูรณ ์

  มาตรการที ่ตัวแทนจากภาคอุตสาหกรรม 
อาหาร EU เรียกร้อง อาทิ สนับสนุนให้ประเทศสมาชิก 
ใช้กลไกแทรกแซงเพื่อฉุดราคาพลังงานให้ ลดลง 
เพ ิ ่มสภาพคล ่องในตลาดพล ังงาน กระจาย 
แหล่งพลังงาน กระตุ้นการผลิตพลังงานที่ยั ่งยืน 
รวมทั้งให้ความสำคัญกับภาคเกษตร-อาหารในการ 
เข้าถึงพลังงานและราคาที่มีเสถียรภาพ 

มาตรการแทรกแซงฉุกเฉินของสหภาพยุโรป 
 เมื่อวันที่ 14 ก.ย. 65 คณะกรรมาธิการยโุรป 
เสนอให้มี “การแทรกแซงตลาดฉุกเฉินในตลาด 
พลังงาน” เพื่อต่อสู้กับราคาที่เพิ่มขึ้นอย่างมากใน 
ช่วงท่ีผ่านมา และบรรเทาแรงกดดันต่อภาคครัวเรือน 
และธุรกิจในยุโรป โดยมีรายละเอียด ดังนี้  
1) มาตรการลดความต้องการใช้ไฟฟ้า  
    คณะกรรมาธิการยุโรปเสนอให้ประเทศสมาชิก 
EU ตั้งเป้าหมายลดการใช้ไฟฟ้าโดยรวมอย่าง 
น้อย 10% จนถึงวันที่ 31 มี.ค. 66 และกำหนด 
ข้อผูกพันในการลดการใช้ไฟฟ้าใน ช่วงที่ราคา 
สูงสุด (peak price hours) อย่างน้อย 5% โดย 
ประเทศสมาชิกต้องระบุชั่วโมงที่ไฟฟ้ามีราคาสูงสุด 
10% และลดความต้องการใช้จากช่วงเวลาดังกล่าว 
 การลดอุปสงค์ไฟฟ้าในช่วงที ่ราคาสูงสุด 
จะช ่วยประหยัดการใช ้ก ๊าซธรรมชาต ิใน  EU 
ได้มากถึง 1.2 พันล้านลูกบาศก์เมตรตลอดช่วงฤดูหนาว 
ลดแรงกดด ันและราคาในตลาด  นอกจากนี้  
การเพิ ่ม ประสิทธิภาพพลังงานเป็นอีกวิธ ีหนึ่ง 
ที่ช่วยลดการใช้ไฟฟ้าและสอดคล้องกับข้อผูกพัน 
ด้านสภาพภูมิอากาศภายใต้ European Green deal 
2) มาตรการจำกัดรายได้ส่วนเกินจากผู ้ผลิต 
ไฟฟ้าที่ได้รับประโยชน์ในช่วงที่ราคาพลังงานสูง 
และกระจายรายได้นั้นให้ผู้บริโภค 
 ผู้ผลิตไฟฟ้าที่ใช้เทคโนโลยีที่มีต้นทุนต่ำกว่า 
ราคาตลาด และการดำเนินงานไม่อ่อนไหวต่อการ 
เปลี ่ยนแปลงของราคาในตลาดหรือที ่เร ียกว่า 
“inframarginal electricity producers” เ ช่ น 
ผู้ผลิตพลังงานทดแทน โรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ 

เดือนตุลาคม 2565 
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หรือถ่านหิน ซึ่งในช่่วงหลายเดือนที่ผ่านมา ผู้ผลิต 
inframarginal เหล่านี้มีกำไรเพิ่มขึ้นมาก  
      คณะกรรมาธิการยุโรปจึงเสนอให้จำกัดรายได้ 
ส่วนเกินของผู้ผลิตไฟฟ้าที่ได้รับประโยชน์ในช่วง 
ราคาพลังงานสูง (inframarginal revenue cap) 
เอาไว้ท่ี 180 ยูโรต่อเมกกะวัตต์-ช่ัวโมง และนำรายได้ 
ส ่วนเก ินท ี ่ร ัฐบาลเร ียกเก ็บได ้ไปใช ้บรรเทา 
ความเดือดร้อนให้กับภาคครัวเรือนหรือธุรกิจ 
ท่ีต้องแบกรับค่าใช้จ่ายค่าพลังงานสูงข้ึน โดยต้องหา 
ข้อสรุปเรื่องนี้ให้ได้ภายในวันที่ 1 ธ.ค. 65 และจะมี 
ผลบังคับใช้จนถึงวันที่ 31 มี.ค. 66 
3) มาตรการเรียกเก็บเงินสมทบจากกิจการที่มี 
กำไรมากในช่วงวิกฤติพลังงาน แต่ไม่ได้ครอบคลุม 
ภายใต ้inframarginal revenue cap  
 คณะกรรมาธิการยุโรปนำเสนอมาตรการเพื่อ
แสดงถึงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันหรือที่เรียกว่า 
“solidarity contribution” โดยจะเรียกเก็บเงินสมทบ 
จากกิจการในภาคน้ำมัน ก๊าซ ถ่านหินและโรงกลั่น 
ที ่ม ีผลกำไรในปี 2565 เกินกว่า 20% เทียบกับ 
กำไรเฉลี ่ยในช่วง 3 ปีก่อนหน้า โดยอัตราเรียก 
เก็บเงินนี้จะต้องไม่ต่ำกว่าร้อยละ 33 ซึ่งประเทศ 
สมาช ิ ก  EU ส าม า รถน ำ ร าย ไ ด ้ ส ่ ว น เ ก ิ น นี้  
ไปใช้ช่วยเหลือผู้บริโภคที่ได้รับความเดือนร้อน เช่น 
ครัวเร ือนที ่อ ่อนไหวต่อวิฤกติ  บริษ ัทที ่ได ้รับ 
ผลกระทบรุนแรง หรืออุตสาหกรรมที ่ต ้องใช้  
พลังงานสูง 
 มาตรการ solidarity contribution ถูกออกแบบ 
ให ้ใช ้ เพ ียงช ั ่วคราวหร ือเป ็นระยะเวลา  1 ปี  
หลังจากเริ่มต้นมีผลบังคับใช้ เพื่อรับรองว่ากิจการ 
ในภาคท่ีมีกำไรสูงในช่วงวิกฤติพลังงานควรมีส่วนร่วม 

ในการบรรเทาความเดือนร้อนและช่วยเหลือสังคม 
โดยประเทศสมาชิก EU สามารถนำเงินสมทบนี้ 
ไปใช้สนับสนุนผู้บริโภคเปล่ียนไปใช้พลังงานทดแทน 
ปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงาน พัฒนาเทคโนโลยี 
ที่ช่วยขจัดคาร์บอน รวมทั้ง สนับสนุนโครงการ 
ระหวา่งประเทศตามเป้าหมายของแผนปฏิบัติการ 
 
 
REPowerEU 
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เดือนตุลาคม 2565 
 

   วิกฤติพลังงานส่งผลกระทบต่อทุกประเทศ  แต่ EU ได้รับผลกระทบรุนแรง 
กว่าภูมิภาคอื่น เพราะพึ่งพาการนำเข้าพลังงานจากรัสเซียสูงทั้งก๊าซธรรมชาติและน้ำมัน  
สงครามรัสเซ ียบุกย ูเครนยิ ่งเป ็นชนวนให้ร ัสเซ ียใช ้พลังงานเป็นอาว ุธกดดันให้  EU 
ยกเล ิกการคว ่ำบาตรก ับร ัส เซ ีย  โดยส ่ งออกก ๊าซธรรมชาต ิมาตลาดย ุ โรปลดลง 
ทำให้ราคาก๊าซธรรมชาติใน EU พุ ่งขึ ้นหลายเท่า และราคาไฟฟ้าเพิ ่มขึ ้นตามไปด้วย 
สร้างความเดือดร้อนต่อภาคพลังงาน อุตสาหกรรมและ ครัวเรือน รวมทั ้งภาคอาหาร-
สินค้าเกษตร ด้วยปัจจัยแวดล้อมดังกล่าว ประเทศไทยในฐานะผู้ผลิตและส่งออกอาหารราย
ใหญ่ของโลก จึงมีโอกาสในการขยายตลาดการส่งออกสินค้าเกษตรและอาหาร 

         แนวทางต่อสู้กับวิกฤติพลังงานของ EU คือ ลดการพึ่งพาพลังงานจากรัสเซีย 
(EU นำเข้า ก๊าซธรรมชาติจากรัสเซียลดลงจาก 40% เหลือ เพียง 9%), สนับสนุนการเปล่ียนผ่าน 
ไปสู ่พลังงานทดแทนที่ผลิตได้ในยุโรป , ลดความต้องการใช้พลังงานและพัฒนาการ 
ใช ้พล ังงานให ้ม ีประส ิทธ ิภาพ,  ใช ้ เคร ื ่ องม ือทางการเง ินเพ ื ่อกระจายรายได้  
จากภาคที่ได้รับกำไรมากไปช่วยเหลือกลุ่มที ่ได้รับความเดือนร้อนจากราคาพลังงาน  
ซ่ึงแนวทางเหล่าน้ีนอกจากจะช่วยให้ EU ผ่านพ้นวิกฤติไปด้วยกันแล้ว ยังสนับสนุนการเปล่ียนผ่าน 
ไปสู ่ระบบเศรษฐกิจที ่ยั ่งยืน เป็นมิตรต่อสิ ่งแวดล้อมและการปล่อยคาร์บอนเป็นศูนย์  
สอดคล้องกับแผน European Green Deal 

 

ที่มา: 

• ข่าวสารด้านการเกษตรสหภาพยุโรป AGRA FACTS No77-22  วันที ่10 ก.ย. 65 เรื่อง “Food Chain 

Groups highlight effect of increase energy costs” 

• ข่าวเรื่อง European farmers reduce productiondue to energy crisis (https://media-

drift.com/european-farmers-reduce-production-due-to-energy-crisis/) 

• Press Release โดยคณะกรรมาธิการยุโรปเมื ่อวันที่  14 ก.ย. 65 เรื ่อง “Energy prices : Commission 

proposes emergency market intervention to reduce bills for Europeans” 
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สปษ. สหภาพยโุรป เข้าร่วมการประชมุทมีประเทศไทย
ร่วมกบัสถานเอกอัครราชทตู ณ กรุงเฮก

วันที่  6 ตุลาคม 2565 นายพรเทพ ศรีธนาธร ผู้อ านวยการ สปษ . สหภาพยุโรป
ได้มอบหมายให้ นายสุวิศิษฏ์ แสงเอ้ืออังกูร เลขานุการเอก (ฝ่ายเกษตร) เข้าร่วมการประชุม
คณะกรรมการบริหาร (ทีมประเทศไทย) ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮก และหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้อง โดยมีเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮก เป็นประธานการประชุม
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ผู้อ านวยการ สปษ. สหภาพยโุรป ประชมุหารอืผูน้ าเข้าผลติภณัฑ์กาแฟ เบลเยยีม

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2565 นาย STÉPHANE DIERINCKXผู้จัดการบริษัทกาแฟ CAFÉ LIÉGEOIS
ได้เข้าพบ ดร. พรเทพ ศรีธนาธร ผู้อ านวยการ ส านักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ 
ประจ าสหภาพยุโรป เพ่ือหารือข้อมูลและแนวทางการน าเข้ากาแฟโครงการหลวง จากแหล่ง
ปลูกแม่ลาน้อย จ .  แม่ ฮ่องสอน ซึ่ ง เ ป็นกาแฟคุณภาพคัดสรรพิเศษจากชาวเขา
เผ่ากะเหรี่ยง ไปยังสหภาพยุโรป โดยนาย STÉPHANE DIERINCKX แจ้งว่า มีความสนใจ
รับทราบข้อมูลกาแฟดิบ (GREEN COFFEE) ของโครงการหลวง เพ่ือน ามาค่ัวและแปรรูป
เป็นผลิตภัณฑ์กาแฟตามความต้องการของผู้บริโภคในยุโรป ท้ังน้ี บริษัทฯ มีการน าเข้ากาแฟ
ดิบจากหลายประเทศท่ัวโลก โดยเฉพาะจากแอฟริกา และอเมริกาใต้ เป็นปริมาณกว่า 6 ล้าน
กิโลกรัม/ปี

ท้ังน้ี ความสนใจดังกล่าว เป็นผลสืบเน่ืองจาก การประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรและ
อาหารในงาน ESSENCE OF THAILAND เมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมา

October 2022

กิจกรรมส าคญั
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No. 19 OAA Brussels

ผู้อ านวยการ สปษ. สหภาพยโุรป
ประชมุหารอืผลกัดนัการส่งออกสินค้าแมลงมายงัสหภาพยโุรป

วันที่ 17 ตุลาคม 2565 นายพรเทพ ศรีธนาธร ผู้อ านวยการ สปษ. สหภาพยุโรป ร่วมกับ
ผู้แทนกรมหม่อนไหม ประชุมกับสมาคมผู้ผลติแมลงไทยและผู้ประกอบการบริษัท THE BRICKET
หารือแนวทางการผลักดันการส่งออกสินค้าแมลงมายังสหภาพยุโรป

October 2022

กิจกรรมส าคญั
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ผู้อ านวยการ สปษ. สหภาพยโุรป เข้าร่วมการประชมุคณะท างานรว่ม IUU

วันที่ 10 – 14 ตุลาคม 2565 ผู้อ านวยการ สปษ. สหภาพยุโรป เข้าร่วมการประชุม
คณะท างานร่วมรัฐบาลไทยและคณะกรรมาธิการยุโรปในการต่อต้านการท าประมงผิดกฎหมาย 
ขาดการรายงาน และไร้ความควบคุม คร้ังท่ี 6 ณ กรุงเทพฯ
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ผู้อ านวยการ สปษ. สหภาพยโุรป เข้าประชมุร่วมกับผูบ้รหิารกรมปศุสัตว์

วันที่ 18 ตุลาคม 2565 นายพรเทพ ศรีธนาธร ผู้อ านวยการ สปษ. สหภาพยุโรป
เข้าร่วมประชุมกับผู้บริหารกรมปศุสัตว์ พร้อมท้ังหารือเก่ียวกับแนวทางการด าเนินงานร่วมกัน
ในการน าเข้าและส่งออกสินค้าปศุสัตว์ระหว่างไทยและสหภาพยุโรป ส าหรับปีงบประมาณ 2566
อาทิ แนวทางการผลักดันการส่งออกสินค้าแมลงไปสหภาพยุโรป การติดตามความคืบหน้า
การตรวจประเมินระบบสุขภาพสัตว์ปีกของไทย และติดตามความคืบหน้าประเด็นสินค้าปศุสัตว์
ระหว่างไทยและสหภาพยุโรป โดยมีนายสัตวแพทย์โสภัชย์ ชวาลกุล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์
เป็นประธานการประชุม

October 2022

กิจกรรมส าคญั
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วารสาร ส านักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจ าสหภาพยุโรป ขอเชิญชวนนักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษาที่สนใจส่งบทความเกี่ยวกับด้านการเกษตรของสหภาพยุโรป ความยาวประมาณ 3 - 5 หน้า 
เพื่อร่วมการพิจารณาตีพิมพ์ ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามหรือส่งต้นฉบับเข้ารับการพิจารณาจากบรรณาธิการได้ทาง agrithai@agrithai.be

ขอเชิญร่วมส่งบทความลงตีพิมพ์ในวารสาร สปษ. สหภาพยุโรป


