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สวัสดีท่านผู้อ่านครับ 

 

สหภาพยุโรปเป็นตลาดคู่ค้าสำคัญของประเทศไทย โดยในปี 2561-2563 พบว่าสหภาพยุโรปนำเข้า

สินค้าเกษตรและอาหารจากประเทศไทยมูลค่าสูงเฉลี่ยปีละกว่า 6 หมื่นล้านบาท ในสินค้าข้าว พืชผักผลไม้  

ปศุสัตว์และประมง นอกจากนี้ การที่สหภาพยุโรปมีประชากรกว่า 450 ล้านคนและมีกำลังซื้อสูง จึงถือว่า

เป็นตลาดที่มศีักยภาพสำหรับสินค้าเกษตรคุณภาพและสินค้านวัตกรรมอาหาร 

ที่ผ่านมา สหภาพยุโรปให้ความสำคัญกับสินค้าเกษตรและอาหารนำเข้าที่ได้มาตรฐานและมีความ

ปลอดภัยสูง รวมทั้งยังให้ความสำคัญกับทางเลือกในการบริโภคอาหารใหม่ๆที่ตอบโจทย์ในด้านคุณค่า

โภชนาการ ความปลอดภัย รวมถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมตามนโยบาย European Green Deal วารสาร

สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำสหภาพยุโรป ฉบับที่ 4 ประจำเดือนเมษายน 2564 นี้  

จึงขอนำเสนอบทความที่เกี่ยวกับแนวโน้มอุตสาหกรรมอาหารและเกษตรในสหภาพยุโรป เพื่อเป็นข้อมูลให้

ผู้สนใจได้พิจารณาใช้ประโยชน์ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป   

พรเทพ ศรีธนาธร 



 

 

  

แนวโน้มอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร 
ในสหภาพยุโรป  

 สหภาพยุโรปเป็นหนึ่งในภูมิภาคที่ได้รับผลกระทบอย่างมากจาก 
การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ซึ่งภาครัฐได้ประกาศใช้มาตรการต่าง ๆ 
ทั้งด้านสาธารณสุขและเศรษฐกิจเพื่อควบคุมโรคและแก้ไขสถานการณ์  
อาทิ การจำกัดการเดินทาง (lockdown) การทำงานจากที่บ้าน ปิด/จำกัด
เวลาเปิด-ปิดร้านค้า ร้านอาหาร บาร์ และคาเฟ่ และการจำกัดเวลา 
การออกนอกเคหสถาน ซึ่งส่งผลให้พฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนแปลง 
 จากรายงานเรื่อง “COVID-19 Drives Consumer Behaviour 
and Agro-Food Markets towards Healthier and More Sustainable 
Patterns” ได้ศึกษาผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส COVID-19 
ต่อพฤติกรรมผู้บริโภค โดยพบว่า 
 1. การบริโภคอาหาร  
  ผู้บริโภคเลือกที่จะประกอบอาหารเองที่บ้าน หรือเลือกซื้ออาหาร
ที่เก็บไว้ได้นานและสะดวกต่อการรับประทาน เพื่อป้องกัน/หลีกเลี่ยงความ
เสี่ยงจากการพบปะบุคคลเป็นจำนวนมาก 
 2. สุขภาพ 
  ผู้บริโภคพยายามดูแลรักษาสุขภาพมากยิ่งขึ้น รับประทานอาหาร
ที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง และอาหารที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันของร่างกาย 
(อาทิ ผักและผลไม้)   
 3. การซ้ืออาหาร 

ความไม่มั ่นคงทางรายได้และอาชีพ ทำให้ผ ู ้บริโภคมีความ
ระมัดระวังในการใช้จ่าย โดยผู้บริโภคจะให้ความสำคัญต่อการเลือกซื้อ
อาหารที่มีราคาเหมาะสม/ย่อมเยา โดยพฤติกรรมการซื้ออาหารที่เปลี่ยนไป
อาจส่งผลกระทบในระยะยาว แม้ว่าวิกฤติการณ์ COVID -19 คลี่คลายแล้ว
ก็ตาม 

 

 

4. การขายตรง 
 ผู้บริโภคหลีกเลี่ยงการเดินทางออกนอกบ้านในช่วงการแพร่ระบาด

ของ COVID-19 โดยเปลี่ยนไปซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นในร้้านขนาดเล็ก 
ร้านค้าปลีกในชุมชน หรือร้านค้าออนไลน์เพิ่มขึ้น รวมถึงการสั่งซื้อสินค้า
หรืออาหารที่มีบริการส่งตรงถึงบ้าน (home delivery)  
 5. ขยะอาหาร  
  ผู้บริโภคหันมาใช้ความสำคัญต่อการลดการทิ้งขยะอาหาร (food 
waste) โดยหลีกเลี่ยงการทำ/ซื้ออาหารที่มากเกินความต้องการ (overbuying) 
จนทำให้อาหารหมดอายุก่อนการบริโภค 
  
  
 1. สุขภาพ 
  ผู้บริโภคให้ความสำคัญต่อสุขภาพและชีวิตความเป็นอยู่ (health 
and wellbeing) โดยได้ปรับเปลี่ยนวิถีการบริโภค และการดำรงชีวิตไปใน
ทิศทางที่ดีต่อสุขภาพ ร่างกาย และจิตใจ โดยมีแรงผลักดันจาก 2 ปัจจัย
ดังนี ้
   - โภชนาการเฉพาะบุคคล (personalised nutrition) ผู้บริโภค   
เลือกซื้ออาหารที่เหมาะกับสุขภาพ วิถีการดำเนินชีวิต ความเชื่อ หรือความ
ต้องการของแต่ละบุคคล อาทิ อาหารปลอดกลูเต็น อาหารที ่ช ่วย 
เสริมสร้างภูมิตา้นทานของร่างกาย อาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการสงู อุดม
ไปด้วยวิตามิน แร่ธาตุ หรือสารต่อต้านอนุมูลอิสระ และอาหาร-เครื่องดื่ม 
ที่ช่วยให้เกิดการผ่อนคลายหรือทำให้นอนหลับได้ดีขึ ้น ซึ่งอุตสาหกรรม
อาหาร-เครื่องดื่มอาจนำนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีมาพัฒนาการผลิตอาหาร
ให้เหมาะกับความต้องการเฉพาะบุคคล 
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 - ความปลอดภัยอาหาร ผู ้ประกอบการอาหารจะต้องเพิ่ม
มาตรการรักษาความสะอาดและความปลอดภัยอาหาร เพื่อเสริมสร้าง
ความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภค อาทิ การฆ่าเชื้อในโรงงาน การสวมใส่อุปกรณ์
ป้องกันโรค และตรวจสุขภาพแรงงานอย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้ อาหาร
ที ่ผลิตด้วยเทคนิคใหม่ที ่สะอาดและปลอดภัย อาทิ อาหารที ่ผลิตใน
ห้องปฏิบัติการ (lab-grown food) มีโอกาสได้รับความสนใจจากผู้บริโภค
เพิ่มขึ้น 
 2. ความสะดวกและเทคโนโลย ี
  ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 พบว่า ผู้บริโภค
ในสหภาพยุโรปเลือกซื้อสินค้าออนไลน์เพิ่มขึ้น (ร้อยละ 45) และในปริมาณ
มากขึ้น (ร้อยละ 47) โดยมีการวางแผนล่วงหน้าก่อนออกไปซื้อสินค้า (ร้อย
ละ 45) ซึ่งแสดงให้เห็นว่าผู้บริโภคมีความนิยมซื้อสินค้าที่จำหน่ายตรงจาก
ผู้ผลิต/ฟาร์มเพิ่มสูงขึ้น ผู้ประกอบการจึงจำเป็นต้องปรับตัวให้สอดคล้อง
กับความต้องการ/สถานการณ์ด้านการตลาดในปัจจุบัน อาทิ การเปิด
ให้บริการซื้อขายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อสร้างความสะดวกให้แก่
ผู้บริโภค การปรับใช้นวัตกรรม/เทคโนโลยีในการพัฒนาการผลิตอาหาร 
เพื่อรับรองความโปร่งใส (transparency) และการตรวจสอบย้อนกลับ 
(traceability) ซึ่งครอบคลุมมิติต่าง ๆ อาทิ กระบวนการผลิต สภาพการ
ทำงาน สิทธิมนุษยชน สวัสดิภาพสัตว์ และความยั่งยืน ซึ่งเป็นประเด็นที่มี
ผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้ออาหารของผู้บริโภค 
 3. โปรตีนทดแทนกำลังเป็นที่ต้องการของผู้บริโภค 
 ตลาดเนื ้อสัตว์ที ่ทำจากพืช (plant-based meat) มีแนวโน้ม
เติบโตทั่วโลก โดยตลาดมีมูลค่าเพิ่มขึ้นจาก 366,000 ล้านบาทในปี 2562 
เป็น 372,000 ล้านบาทในปี 2563 (เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.6) แม้ว่าจะเป็นปีที่
ทั่วโลกเผชิญกับปัญหาการแพร่ระบาดของ COVID-19 โดยคาดว่าตลาด
เนื้อสัตว์ท่ีทำจากพืชทั่วโลกอาจมีมูลค่าเพิ่มขึ้นเป็น 531,000 ล้านบาทในปี 
2566 เนื่องจากผู้บริโภคจะให้การยอมรับว่า เนื้อสัตว์ที่ทำจากพืชนั้น ดีต่อ
สุขภาพและสิ่งแวดล้อมมากกว่า อีกทั้งรสชาติและเนื้อสัมผัสได้รับการพัฒนา
ให้ใกล้เคียงกับเนื้อสัตว์จริง จึงได้รับความนิยมจากผู้บริโภคเพิ่มขึ้นทุกปี 
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 โปรต ีนทดแทน (alternative proteins) ได ้ร ับความนิยม
เพิ่มขึ้นเช่นกัน อาทิ โปรตีนจากการเพาะเลี้ยงเซลล์ในห้องปฏิบัติการ
(cultured meat) โปรตีนจากแมลง (insect-based protein) โปรตีน
จากการหมักเชื้อรา (mycoproteins) และโปรตีนที่ผลิตจากเศษเหลือ 
(waste) จากโรงงานแปรรูปสัตว์น้ำ โดยเมื ่อปลายปี 2563 สิงคโปร์ 
เป็นประเทศแรกที่อนุญาตให้จำหน่ายเนื้อไก่ที่ผลิตจากห้องปฏิบัติการ 
ส่วนบริษัท Mosa Meat ในเนเธอร์แลนด์อยู่ระหว่างการเตรียมการจำหนา่ย
เนื้อวัวที่มาจากการเพาะเลี ้ยงเซลล์ให้กับร้านอาหารภายในปี  2565 
ในขณะทีเ่ดือน ม.ค. 64 หน่วยงานความปลอดภัยด้านอาหารแห่งสหภาพ
ยุโรป (EFSA) ได้แถลงผลการศึกษาว่า  “หนอนนกอบแห้ง (dried 
yellow meal worms)” มีความปลอดภัยต่อการบรโิภค และสามารถใช้
เป็นอาหารหรือส่วนประกอบของอาหารได้ ซึ่งผลประเมินดังกล่าวจะเป็น
เงื่อนไขสำคัญที่นำไปสู่การพิจารณารับขึ้นทะเบียนอาหารประเภทแมลง
ให้เป็น Novel food ชนิดใหม่ 
 เน ื ้อส ัตว ์ท ี ่ทำมาจากพืชและโปรตีนทดแทนเป็นหนึ ่งใน
มาตรการในการต่อสู้/รับมือกับความท้าทายด้านต่าง ๆ ได้ดียิ่งขึ้น ไม่ว่า
จะเป็นการเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหาร ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และเป็นแนวทางการผลิตอาหาร 
ที่ยั่งยืนเนื่องจากมีความต้องการใช้น้ำ พลังงาน และที่ดินในอัตราต่ำ 
รวมทั้งมีการการปล่อยก๊าซเรือนกระจกน้อยกว่าการทำปศุสัตว์ทั่วไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 4.  ความยั่งยืนและการลดขยะอาหาร 
 FAO ประกาศให ้ปี  2564 เป ็นป ีแห ่งผ ักและผลไม ้สากล  
(International Year of Fruits and Vegetable) โดยให้ความสำคัญตอ่
การผลิตอาหารที่ดีต่อสุขภาพและยั่งยืนด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี  
เพื่อลดการสูญเสียและขยะอาหาร ซึ่งเป็นไปตามหลักการด้านเศรษฐกิจ
หมุนเวียน (circular economy) โดยมีแนวทางการดำเนินการ อาทิ 
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- การระบุข้อมูลอาหารและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่ 
การแพร่ระบาดของ COVID-19 ผู ้บร ิโภคได้ให้ความสนใจต่อเร ื ่อง
คุณภาพอาหาร ความยั่งยืน และจริยธรรมในการผลิตสินค้าต่าง ๆ มาก
ยิ่งขึ้น อาทิ ถั่ว chickpea มีประโยชน์ต่อสุขภาพและดีต่อสิ่งแวดล้อม 
เนื่องจากเป็นพืชที่ช่วยบำรุงดินและใช้น้ำน้อย รวมทั้งผู้บริโภคให้การ
สนับสนุนอาหารจากผู้ผลิตในท้องถิ่นที่ให้ความสำคัญกับความยั่งยืน 

- การใช้บรรจุภัณฑ์ที่ยั่งยืน ผู้ประกอบการให้ความสำคัญต่อ
บรรจุภัณฑ์มากยิ่งขึ้น โดยนอกจากประโยชน์ด้านสุขอนามัยและการเก็บ
รักษาอาหารให้ได้นานขึ้นแล้ว ยังต้องพิจารณาถึงสิ่งแวดล้อมและความ
ยั่งยืน อาทิ บริษัท TIPA ได้มีการพัฒนาบรรจุภัณฑ์จากพืชที่สามารถย่อย
สลายกลายเป็นสารอินทรีย์ ได้ แต่ยังคงคุณสมบัติด้านความยืดหยุ่น 
โปร่งใส และแข็งแรง 

 5. ความต้องการด้านประสบการณ์ใหม่ของผู้บริโภค 
 ผู้บริโภคต้องการแสวงหารสชาติหรือประสบการณ์ใหม่เพื่อ
ชดเชยกับการท่องเที่ยวที่ขาดหายไป อีกทั้งผู ้บริโภคมีเวลาประกอบ
อาหารกินเองที่บ้านมากขึ้น จึงทำให้ความต้องการซื้อเครื่องปรุงอาหาร
หรือเครื่องเทศที่มาจากทั่วโลกเพิ่มขึ้น แนวโน้มดังกล่าวจึงเป็นโอกาส 
ในการเพ่ิมรายการสินค้าหรือส่วนผสมในอาหารท่ีจะทำให้ผู้บริโภคนึกถึง
การผจญภัย แหล่งที่มา หรือรสชาติที่เคยลิ้มลอง 
 
 
 
 
 
 แนวโน้มดังกล่าวเป็นโอกาสสำหรับอุตสาหกรรมเกษตรและ 
อาหารในการนำเสนอทางเลือกใหม่ที ่จะส่งผลดีต่อทั ้งด้านสุขภาพ 
สิ่งแวดล้อม และความยั่งยืน อาทิ การปรับสูตรอาหารใหม่ โดยเติมเกลือ 
น้ำตาล หรือไขมันลดลง เพิ่มส่วนผสมที่ช่วยเสริมสร้างภูมิต้านทานให้กับ
ร่างกาย การแสดงข้อมูลอาหารบนฉลากที่ชัดเจน เพื่อชักนำผู้บริโภคไปสู่
ทางเลือกที่ดีต่อสุขภาพและยั่งยืน อาหารที่ใช้โปรตีนจากพืชทดแทน
เนื้อสัตว ์อาหารจากผู้ผลิตในท้องถิ่นหรือการเปลี่ยนมาใช้บรรจุภัณฑ์ที่ไม่
ทำลายสิ่งแวดล้อม 

 วิกฤติการณ์ COVID-19 ยังมีแนวโน้มที่ส่งผลกระทบต่อไปอีก 1-2 ปี
ข้างหน้า ทำให้ความต้องการซื้อและพฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไป ภาครัฐ
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอาหารควรใช้โอกาสนี้ปรับปรุงระบบ
อาหารของตน โดยมุ่งสนับสนุนการผลิตและการบริโภคอาหารที่ดีต่อสุขภาพ 
สิ่งแวดล้อม และยั่งยืน 

 สำหรับประเทศไทยควรติดตามทิศทางตลาดสินค้าเกษตรและอาหาร 
และความต้องการของผู ้บร ิโภคในตลาดโลกที ่ เปลี่ ยนไป รวมทั ้งให้
ความสำคัญต่อ “มาตรฐานด้านความปลอดภัยอาหาร การนำเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมมาใช้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารให้
ดียิ ่งขึ ้นและตรวจสอบย้อนกลับได้ การผลิตอาหารที่เหมาะกับผู้บริโภค
เฉพาะกลุ่มหรืออาหารเพ่ือสุขภาพ (functional food) อาหารที่ใช้วัตถุดิบ
จากแหล่งที่ย่ังยืน คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและสังคม รวมถึงการพัฒนาช่องทาง
การตลาดที่หลากหลาย และเข้าถึงผู้บริโภคได้กว้างขึ้น” 
 
 
 
 
 
 
 
เอกสารอ้างอิง :       
- ร าย งาน เ ร ื ่ อ ง  “COVID-19 Drives Consumer Behaviour and Agro-Food 
Markets towards Healthier and More Sustainable Patterns” จากเว็บไซต์ 
https://www.mdpi.com/2071-1050/12/20/8366/htm  
- บทความเร ื ่ อง “The top 5 trends for agrifood industry in 2021” จากเว ็บไซต์  
https://www.eitfood.eu/blog/post/the-top-5-trends-for-the-agrifood- industry-in-2021  

https://www.mdpi.com/2071-1050/12/20/8366/htm
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การเพาะเลี้ยงแมลงเพื่อสนับสนุน 
นโยบายเกษตรยัง่ยืนของสหภาพยุโรป 

   ปัจจุบันอุตสาหกรรมเพาะเลี้ยงแมลงในสหภาพยุโรปอยู่ในช่วง
ระยะแรกของการพัฒนา โดยคาดว่าภายในปี 2573 อุตสาหกรรมดังกล่าว
จะมีการขยายตัวและสามารถเพิ่มผลผลิตได้ถึง 3-5 ล้านตัน ซึ่งส่งผลมา
จากความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยง รวมทั้งการขยายขอบเขต
ของกฎระเบียบด้านอาหารสัตว์ เพื่อให้ครอบคลุมผลิตภัณฑ์แมลง  
 IPIFF เห็นว่าการเพาะเลี้ยงแมลงเพื่อผลิตเป็นอาหารและอาหาร
สัตว์สอดคล้องกับนโยบายหลักของคณะกรรมาธิการยุโรปชุดปัจจุบันใน
การแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ดังนี ้

• European Green Deal มุ่งลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้
เหลือศูนย์ และพัฒนาระบบเศรษฐกิจท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

• ยุทธศาสตร์ Farm to Fork มุ่งพัฒนาระบบอาหารที่ยืดหยุ่น
และยั่งยืน เสริมสร้างความมั่นคงทางอาหาร สนับสนุนการบริโภคอาหาร 
ที่ดีต่อสุขภาพ และการพัฒนาโปรตีนทางเลือกใหม่ 

• แผน Circular economy มุ่งบริหารจัดการทรัพยากรอย่างมี 
ประสิทธิภาพ นำวัสดุกลับมาใช้ใหม่ ลดการสร้างขยะและสร้างมูลค่าเพิ่ม 
    

ประโยชน์จากการสนับสนุนอุตสาหกรรมเพาะเลี้ยงแมลง  
 แมลงมีศักยภาพในการเป็นแหล่งอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย 
มนุษย์และสัตว์ เนื่องจากแมลงมีความอุดมไปด้วยโปรตีน วิตามิน แร่ธาตุ 
และกรดไขมันที่ดี ในขณะที่ตัวอ่อนแมลงบางชนิดมีโปรตีนที่มีฤทธิ์ต้าน
เชื ้อจุลชีพ (antimicrobial peptides) ช่วยสร้างภูมิต้านทาน และลด
การใช้ยาปฏิชีวนะในสัตว์ 
  การเพาะเลี้ยงแมลงมีบทบาทสำคัญในการแก้ไขปัญหาความท้าทาย
ต่างๆ อาทิ ความมั่นคงทางอาหาร การปล่อยก๊าซเรือนกระจก และขยะ 
รวมทั้งยังเป็นการเสริมสร้างการพึ่งพาตนเองด้านผลผลิตอาหารและ
อาหารส ัตว์  ( food and feed self-sufficiency) ของสหภาพย ุ โรป 
เนื ่องจากปัจจุบันสหภาพยุโรปมีการนำเข้าวัตถุดิบอาหารสัตว์สูงเป็น
อันดับ 2 ของโลก โดยเฉพาะถั่วเหลืองและกากถ่ัวเหลือง  
 อุตสาหกรรมเพาะเลี ้ยงแมลงในสหภาพยุโรปมีความพร้อมและ
ความประสงค์ที่จะพัฒนาการเพาะเลี้ยงแมลงในลักษณะเกษตรอินทรีย์  
เพื่อให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ Farm to Fork ซึ่งเป็นการรองรับความ
ต้องการของผู้บริโภคในปัจจุบันที่ให้ความสนใจกับสินค้าเกษตรและ
อาหารที่มีคุณภาพและความปลอดภัยสูง ครอบคลุมทั้งอาหารและอาหาร
สัตว์ (สำหรับสัตว์ที่ผลิตเป็นอาหาร อาทิ สัตว์น้ำอินทรีย์) อย่างไรก็ตาม 
อุตสาหกรรมเพาะเลี ้ยงแมลงยังมีข้อกังวล/ประสบปัญหาด้านการใช้
อาหารสัตว์อินทรีย์สำหรับแมลงที่มีจำนวนจำกัด รวมทั้งสหภาพยุโรปยัง
ไม่มีระบบรับรองมาตรฐานการเพาะเลี้ยงแมลงอินทรีย์  จึงยังไม่สามารถ
นำโปรตีนจากแมลงหรือผลิตภัณฑ์ พลอยได้จากการเลี้ยงแมลงไปใช้ใน
ภาคเกษตรอินทรีย์ 



สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำสหภาพยุโรป 

5 

 
ฉบับท่ี 4 ประจำเดือนเมษายน 2564 

 

 ที่ผ่านมาการดำเนินงานของคณะกรรมาธิการยุโรปที่มีส่วนเสริมสร้าง
โอกาสเติบโตของอุตสาหกรรมแมลงในสหภาพยุโรป ได้แก่ 
 1) กรอบกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับอาหารและอาหารสัตว์จาก
แมลง สหภาพยุโรปยังไม่มีกฎระเบียบเฉพาะสำหรับการตรวจสอบควบคุม
การเพาะเลี้ยงหรือการแปรรูปแมลง อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการจะต้อง
ปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านอาหารทั่วไป (Regulation EC No 178/2002) 
กฎระเบียบสุขอนามัยอาหารและอาหารสตัว์ (Regulation No 852/2004, 
Regulation No 183/2005) กฎระเบียบด้านการป้องกันการแพร่ระบาด
ของแมลงต่างถิ่น (Regulation No 1143/2014) รวมทั้งการปฏิบัติตาม
กฎระเบียบด้านสุขภาพสัตว ์(Animal Health Law) โดยอาหารที่ใช้ในการ
เลี ้ยงแมลงต้องเป็นวัสดุที ่มีแหล่งกำเนิดจากพืชหรือผลิตภัณฑ์จากสัตว์  
ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น และห้ามใช้โปรตีนแปรรูปจากสัตว์ เพื่อป้องกันการ
แพร่เช้ือโรคจากสัตว์สู่คน 
 2) การยอมรับการบริโภคแมลงและการจัดเป็นอาหารใหม่ ที่ผ่าน
มาหน่วยงานด้านความปลอดภัยอาหารแห่งสหภาพยุโรป (EFSA) ได้
นำเสนอรายงานเกี่ยวกับความปลอดภัยต่อการบริโภคแมลงชนิดต่าง ๆ 
รวมทั้งแนะนำให้คณะกรรมาธิการยุโรปปรับปรุงกฎระเบียบอาหารใหม่ 
(Novel Food Regulation) โดยกำหนดให้แมลงที่ใช้เป็นอาหารต้องเข้าสู่
เงื่อนไข/กระบวนการขออนุญาตนำเข้าและวางจำหน่ายในตลาดสหภาพ
ยุโรป  
 3) อนุญาตใช้โปรตีนจากแมลงเป็นอาหารสัตว์น้ำ สหภาพยุโรป
อนุญาตให้ใช้โปรตีนจากแมลง 7 ชนิด เป็นอาหารสัตว์น้ำ (Regulation EU 
2017/893) ซึ่งถือเป็นก้าวแรกของการยอมรับการใช้แมลงเป็นอาหารสตัว์
ในสหภาพยุโรป โดยปัจจุบันมีการจำหน่ายแมลงเป็นอาหารสัตว์น้ำแล้ว
มากกว่า 5,000 ตัน นอกจากน้ี สหภาพยุโรปอยู่ระหว่างการพิจารณาขยาย
ขอบเขตการใช้โปรตีนแปรรูปจากแมลงในฟาร์มเลี้ยงสุกรและสัตว์ปีก ซึ่ง
คาดว่าจะหาข้อสรุปได้ภายในปี 2564 

 4) สนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม เพื่อรองรับความต้องการอาหาร
และอาหารสัตว์ที่เพิ่มขึ้นในอนาคต โดยแมลงมีโอกาสได้รับการพัฒนาเป็น
วัสดุทดแทนอาหารสัตว์ที่สำคัญ อาทิ ถั่วเหลือง กากถ่ัวเหลือง และปลาป่น 
โดยที่ผ่านมาสหภาพยุโรปให้งบประมาณสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม 
เพื่อพัฒนา/เสาะหาโปรตีนทางเลอืกใหม่ผา่นโครงการ Horizon 2020 และ 
Horizon Europe อาทิ โครงการ PROteINSECT ในสหราชอาณาจ ักร 
โครงการ SUSINCHAIN (SUStainable INsect CHAIN) ในเนเธอร์แลนด์ 
และโครงการ Ynsect ในฝรั่งเศส 
 

  5) ทบทวนวัตถุดิบที ่อนุญาตให้ใช้เป็นอาหารเลี ้ยงแมลง 
กฎระเบียบของสหภาพยุโรปด้านการตลาดวัสดุอาหารสัตว์  (Feed 
Marketing Regulation) และกฎระเบียบด้านผลติภัณฑ์พลอยไดจ้ากสตัว์ 
(Animal By-products Regulation) กำหนดให้อาหารที ่ใช้เลี ้ยงส ัตว์
จะต้องปลอดภัย และห้ามใช้วัสดุบางชนิด (อาทิ มูลสัตว์หรือเศษเหลือ
จากร้านอาหาร) ดังนั้น วัตถุดิบที่ใช้เป็นอาหารเลี้ยงแมลงได้จึงมีจำนวน
จำกัด ทำให้ผู้ประกอบการมีต้นทุนสูง อย่างไรก็ตาม คณะกรรมาธิการ
ยุโรปอยู่ระหว่างทบทวนกฎระเบียบที่เกี ่ยวข้อง เพื่อเปิดโอกาสให้มี
วัตถุดิบท่ีใช้เป็นอาหารเลี้ยงแมลงได้อย่างหลากหลายมากยิ่งขึ้น โดยจะยดึ
หลักการด้านความปลอดภัยเป็นหลัก 

 ปัจจุบันสหภาพยุโรปได้รับรองให้ประเทศไทยอยู่ในบัญชีรายช่ือ 
Part I Annex I ของ Regulation (EC) No 206/2010 ซึ่งสามารถส่งออก
แมลงเพื่อเป็นอาหารสัตว์เลี้ยงไปยังสหภาพยุโรปได้ โดยผู้ประกอบการ
ไทยจะต้องปฏิบ ัต ิตาม Regulation (EC) No 1069/2009  ว ่าด้วย 
ข้อกำหนดด้านสุขอนามัยสำหรับผลิตภัณฑ์พลอยได้จากสัตว์ที่ไม่ใช่เพื่อ
การบริโภค โดยเฉพาะมาตรา 35 และมาตรา 14(d)(i) และ (iii) (อาทิ 
ห้ามเลี้ยงแมลงด้วยเศษอาหาร) และจัดทำความตกลงกับประเทศสมาชิกฯ 
ปลายทางถึงกระบวนการทรีทเม้นท์ที่จะปรับใช้ตาม Regulation (EU) 
No 142/2011 ข้อ 3(b)(v) Chapter II Annex XIII (ท่ีนอกเหนือจากการ
อบแห้ง) นอกจากนี้ ผู ้ประกอบการไทยจะต้องได้รับการขึ ้นทะเบียน
โรงงานกับสหภาพยุโรป มีรายชื ่อปรากฏอยู ่ในระบบ TRACES และ 
มีหนังสือรับรองสุขอนามัยประกอบการส่งออกทุกครั้งตาม Chapter 3(B) 
Annex XV ของ Regulation (EU) No 142/2011 

 
เอกสารอ้างอิง :       
-บทความเรื่อง “The top 5 trends for agrifood industry in 
2021” จากเว็บไซต ์https://www.eitfood.eu/blog/post/the-top-
5-trends-for-the-agrifood- industry-in-2021  
- https://ipiff.org/insects-novel-food-eu-legislation 
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ตลาดโปรตีนจากพืช และนโยบายสนับสนุนโปรตีนจากพืช 

ของสหภาพยุโรป 

 กระแสการบริโภคอาหารที่ทำมาจากโปรตีนจากพืช (Plant-based 
alternative) ได้รับความนิยมเป็นอย่างสูง เนื ่องจากผู ้บริโภคมีความ
ตระหนักถึงความสำคัญของสุขภาพ และการผลิตอาหารอย่างยั่งยืนมาก
ยิ่งขึ้น ทำให้ตลาดอาหารและเครื่องดื่มที่ทำมาจากโปรตีนจากพืชมีการ
ขยายตัวจากกลุ่มผู้บริโภคมังสวิรัติ (vegetarians) ไปสู่กลุ่มผู้บริโภคที่เลี่ยง
การบริโภคเนื้อสัตว์และนม โดยเน้นโปรตีนจากพืชแทนหรือที่เรียกว่ากลุ่ม 
“flexitarian" ทั้งนี้ ปัจจุบันสหภาพยุโรป (EU) เป็นตลาดท่ีบริโภคอาหาร
ดังกล่าวท่ีใหญ่ที่สุดในโลก หรือคิดเป็นสัดส่วนราว 40% เมื่อเทียบกับมูลคา่
การจำหน่ายทั่วโลก โดย EU ยังมีแนวโน้มเติบโตเพิ่มขึ้นจาก 1,500 ล้านยู
โรในปี 2561 เป็น 2,400 ล้านยูโรภายในปี 2568  
 แนวโน้มดังกล่าวเป็นโอกาสสำหรับภาคอุตสาหกรรมอาหารและ
เครื ่องดื ่มในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมของผู้บริโภค โดยอาหารและเครื่องดื่มที่ทำมาจากโปรตีนจากพืช
นอกจากจะต้องมีประโยชน์ต่อสุขภาพแล้ว ยังต้องคำนึงถึงรสชาติ เนื้อ
สัมผัส สารอาหาร และการพัฒนาสินค้าให้หลากหลาย 

ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการเติบโตของตลาด 

• การขยายตัวของกลุ ่ม vegetarians กลุ ่ม vegans และกลุ่ม 
flexitarians จากรายงาน EU Agricultural Outlook for 2018-2030 
ระบุว่าในปี 2561 ชาวยุโรปบริโภคเนื้อสัตว์เฉลี ่ย 69.3 กก./คน โดย
ภายในปี 2573 อัตราการบริโภคเนื้อสัตว์มีแนวโน้มลดลงเหลือเพียง 
68.6 กก./คน เนื่องจากสัดส่วนผู้บริโภคมังสวิรัติใน EU มีเพิ่มมากขึ้น 
โดยเฉพาะทางตอนเหนือและทางตะวันตกของยุโรป เช่น สวีเดน 
เยอรมนี สหราชอาณาจักร และฝรั่งเศส รวมทั้งการขยายตัวของกลุ่ม 
flexitarian ที่คำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สุขภาพและจริยธรรม 
เช่น การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากสัตว์ ความเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็ง
จากการบริโภคเนื้อสัตว์มากเกินไป และการส่งเสริมสวัสดิภาพสัตว์  

• มีผลิตภัณฑ์ให้เลือกเพิ่มขึ้น ปัจจุบันอาหารและเครื่องดื่มที่วาง
จำหน่ายในตลาด EU มีการใช้โปรตีนจากพืชทดแทนส่วนประกอบที่เป็น
เนื้อสัตว์หรือนมเพิ่มขึ้น เช่น สเต็ก แฮมเบอร์เกอร์ ไก่ทอด และไส้กรอก
ที่ใช้โปรตีนจากพืช รวมทั้งไอศครีม เนย เนยแข็ง และโยเกิร์ตที่ใช้นมหรอื 
ไขมันจากพืช  

•  เทคโนโลยี ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาหาร
ช่วยพัฒนาคุณภาพของโปรตีนจากพืชให้ดียิ่งขึ ้น เช่น มีความยืดหยุ่น  
มีเนื้อเยื่อ และความชุ่มชื้นเสมือนเนื้อสัตว์ อีกทั้งการแปรรูป ปรุงแตง่รส 
สี หรือกลิ่นช่วยให้อาหารที่ใช้โปรตีนจากพืชมีรูปร่าง เนื้อสัมผัส และ
รสชาติตรงกับความต้องการผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น 
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• นโยบายของรัฐ นโยบายเกษตรของ EU มุ่งพัฒนาภาคเกษตรไปสู่ 
ทิศทางที่ยั่งยืน และส่งเสริมให้ผู้บริโภคมีสุขภาพท่ีดี โดยบังคับใช้มาตรการ
ต่าง ๆ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว เช่น การอุดหนุนการเพาะปลูกพืช
โปรตีน เพื่อประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อม เพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดิน และ
ลดการพึ่งพาการนำเข้า  

• การมีส่วนร่วมของผู้ผลิตอาหารรายใหญ่ และผู้ประกอบการราย
ใหม่ บริษัทผู้ผลิตอาหารรายใหญ่ เช่น Nestlé Danone Unilever และ 
Bonduelle ใน EU มีการเพิ่มไลน์การผลิตสินค้าที่ใช้โปรตีนจากพืชหรือ
ควบรวมกิจการกับบริษัทอื่นที่มีความเชี่ยวชาญ เพื่อรองรับความต้องการ
ของตลาด นอกจากนี้ ยังมีธุรกิจเกิดใหม่ที่นำเสนอนวัตกรรมอาหารที่ใช้
โปรตีนจากพืชในตลาด EU เพิ่มขึ้นทุกป ี

มาตรการสนับสนนุการผลิตและบริโภคโปรตีนจากพืชของ EU 
ในแต่ละปี EU มีความต้องการใช้พืชโปรตีนราว 27 ล้านตัน แต่ด้วย 

ข้อจำกัดด้านพื้นที่และสภาพอากาศ ทำให้การผลิตพืชโปรตีนใน EU ไม่ 
เพียงพอกับความต้องการ และต้องพึ่งพาการนำเข้ามากถึง 17 ล้านตัน/ปี 
โดยเฉพาะถั่วเหลือง ซึ่ง 93% ของการนำเข้าถูกใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร
สัตว์ และส่วนที่เหลือ (ราว 3 ล้านตัน) ใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร อย่างไรก็
ตาม ความต้องการโปรตีนจากพืชสำหรับผลิตภัณฑ์อาหารมีแนวโน้มเติบโต
อย่างรวดเร็ว โดยความต้องการใช้โปรตีนจากพืชเพื่อทดแทนเนื้อสัตว์และ
ผลิตภัณฑ์นมเพิ่มขึ้นปีละ14% และ 11% ตามลำดับ  

มาตรการสนับสนนุการผลิตและบริโภคโปรตีนจากพืชของ EU 
- นโยบายเกษตรร่วม การสนับสนุนเงินอุดหนุนให้แก่เกษตรกรที่ปฏิบัติ

ตามเงื่อนไขด้านสิ่งแวดล้อมและสภาพภูมิอากาศ โครงการพัฒนาชนบท 
การอุดหนุนการเพาะปลูกพืชโปรตีนเป็นพืชหมุนเวียน  

- สนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม เพื ่อเสริมสร้างศักยภาพในการ
แข่งขันของ EU เช่น กองทุน Horizon 2020 

- พัฒนาการวิเคราะห์และความโปร่งใสในตลาด  EU จัดทำระบบ
ติดตามสถานการณ์ตลาดสินค้าเกษตร หรือ EU Crops Market Observatory 
รวมถึงพืชโปรตีน ทำให้ทราบความเคลื่อนไหวในตลาด ราคา ผลผลิต การ
บริโภค การค้า และการวิเคราะห์ตลาดในระยะสั้นได้อย่างทันท่วงที เพื่อ
เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของเกษตรกรหรือผู้ประกอบการ 

- โครงการประชาสัมพันธ์ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนรับรู้ประโยชน์ของ 
การบริโภคโปรตีนจากพืชทั้งด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม โดยในปี 2562 
EU จัดสรรงบประมาณประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรสูงถึง 200 ล้านยูโร 

- จัดตั้งเวท ี(platform) เพื่อเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความรู้หรือ 
แนะนำแนวทางปฏิบัติที่ดีในการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน และการทำ 
เกษตรอย่างยั่งยืน เช่น EIP-Agri focus group on protein crops 

- การคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ปัจจุบันมีพืชโปรตีนมากถึง 40 
รายการ จาก 8 ประเทศสมาชิกฯ ที่ได้รับการคุ้มครองสิ่งบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ 
(PGIs, PDOs) เช ่น Armuña lentils จากสเปน  Le Puy green lentils 
จากฝรั่งเศส และ Santorini faba bean จากกรีซ เป็นต้น ซึ ่งช่วยสร้าง 
มูลค่าเพิ่มและทำให้สินค้าเป็นท่ีรู้จักของผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น 

OECD และ FAO คาดการณ์ว่า จำนวนประชากรโลกและรายได้ที่
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้ความต้องการบริโภคเนื้อสัตว์ของโลกเพิ่มขึ้นอีก 
30% ภายใน 15 ปีข้างหน้า โดยเฉพาะในประเทศที่กำลังพัฒนา ซึ่งจะ
ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และสังคม หากการผลิตอาหารยังคง
ดำเนินไปในรูปแบบเดิม การสนับสนุนการบริโภคโปรตีนจากพืชจึงเป็นหน่ึง
ในแนวทางในการแก้ไขปัญหาและความท้าทายต่าง ๆ  
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ประโยชน์จากการบริโภคโปรตีนจากพืช  
• สุขภาพ โปรตีนจากพืชมีไขมันอิ่มตัวต่ำ ไม่มีคอเลสเตอรอล และมีเส้นใยอาหารสูง จึงลดความเสี่ยงของการเกิดโรคมะเร็ง โรคหัวใจ และ  

หลอดเลือด นอกจากน้ี การบริโภคโปรตีนจากพืชยังขจัดความกังวลเรื่องการใช้ฮอร์โมนหรือยาปฏิชีวนะในสัตว์ 
• ความเสี่ยงจากการปนเปื้อนและอาหารเน่าเสีย โปรตีนจากพืชมีโอกาสปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์น้อยกว่าเนื้อสัตว์ ประกอบกับเทคโนโลยีการ 

ฆ่าเช้ือและบรรจุภัณฑ์ที่ดีขึ้น ทำให้โปรตีนจากพืชมีความปลอดภัยทางด้านอาหาร 
• สิ่งแวดล้อมและสภาพภูมิอากาศ กระบวนการผลิตโปรตีนจากพืชใช้น้ำและพื้นที่น้อยกว่าการผลิตเนื้อสัตว์ รวมทั้งอัตราการปล่อยก๊าซเรือน

กระจกของสินค้าดังกล่าวอยู่ในระดับต่ำ 
• ลดแรงกดดันในการผลิตเนื้อสัตว์แบบเน้นผลผลิต  
• เสริมสร้างความมั่นคงทางอาหาร การเลี้ยงสัตว์ต้องใช้พื้นที่ปลูกพืชอาหารสัตว์เป็นจำนวนมาก และการสนับสนุนให้ประชากรบริโภคโปรตีน

จากพืชจะส่งผลให้มีการเพิ่มสัดส่วนพ้ืนท่ีสำหรับการปลูกพืชอาหาร  
ความท้าทายของผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากโปรตีนจากพืช 

• การพัฒนารสชาติ เนื้อสัมผัส และการนำเสนออาหารที่ใช้ โปรตีนจากพืชให้น่าสนใจ เช่น บริษัท Beyond Meat ใช้แป้งจากต้นบีท และ 
สารสีธรรมชาติเพื่อเลียนแบบเลือดที่ออกมาจากเนื้อสัตว์  

• สารอาหาร หากโปรตีนจากพืชให้สารอาหาร (โปรตีน วิตามิน แร่ธาตุ) ใกล้เคียงกับเนื้อสัตว์และนม จะทำให้เป็นท่ียอมรับของผู้บริโภคมากยิ่งขึน้ 
เช่น บริษัท Impossible Foods ใช้สาร soy leghemoglobin สกัดจากรากพืชตระกูลถั่วเพื่อเสริมธาตุเหล็กในอาหารให้เสมือนโปรตีนจากเนื้อสัตว์ 

• ความเชื่อมั่นด้านประโยชน์ต่อสุขภาพ และความปลอดภัยให้กับผู้บริโภค อาหารที่ทำมาจากโปรตีนจากพืชควรผ่านการแปรรูปให้น้อยที่สุด 
เช่น มีไขมันต่ำ ไม่เติม น้ำตาล ปราศจากสารกันบูด และปลอดพืช GMO  

• แข่งขันกับโปรตีนทดแทนอื่น ๆ เช่น โปรตีนจากแมลง เนื้อเทียมจากห้องปฏิบัติการ และสาหร่ายทะเล เป็นต้น การพัฒนาคุณสมบัติโปรตีน
จากพืชให้ดีขึ้นและมีต้นทุนต่ำจะส่งเสริมให้ตลาดมีโอกาสเติบโต ต่อไป เช่น โปรตีนจากขนุนมีคุณค่าทางอาหารสูง เส้นใยคล้ายกับเนื้อสัตว์ ไขมันต่ำ  
ไม่มีคอเลสเตอรอล และต้นทุนต่ำกว่าถั่วเหลือง 

• ข้อจำกัดด้านความหลากหลายของอาหาร การพัฒนารสชาติหรือผสมผสานกับสูตรอาหารชาติที่ได้รับความนิยม จะขยายตลาดสู่ผู้บริโภค 
กลุ่ม ใหม่ เช่น อาหารแม็กซิกัน อาหารไทยท่ีใช้โปรตีนจากพืชแทนเนื้อสัตว์  

• การสนับสนุนจากภาครัฐ เพื่อส่งเสริมการเติบโตของตลาดโปรตนีจากพืชด้วยมาตรการต่าง ๆ เช่น การออกกฎระเบียบให้สิทธิด้านภาษี กำหนด
มาตรฐานสินค้า การติดฉลากประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริโภคเลือกอาหารที่ดีต่อสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และมีความยั่งยืน รวมทั้งสนับสนุนการลงทุนวิจัยและ
พัฒนานวัตกรรมอาหาร 
 
แหล่งอ้างอิง: https://ensa-eu.org/ 
                https://cordis.europa.eu/article/id/429495-europe-s-plant-based-food-industry-shows-record-level-growth 
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การจำหน่ายสินค้าสัตว์นำ้ออนไลน์ในสหภาพยุโรป 

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาด COVID-19 ของสหภาพยุโรป อาทิ 

การปิดร้านอาหาร และการให้ประชาชนหลีกเลี ่ยงสถานที่ชุมชน (ตลาด 

ร้านค้าปลีก และซุปเปอร์มาร์เก็ต) ทำให้พฤติกรรมผู้บริโภคยุโรปเปลี่ยนไป 

โดยหันไปใช้บริการการซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคผ่านระบบออนไลน์มากยิ่งข้ึน 

ยุโรปเป็นหนึ่งในตลาด e-commerce ที่ใหญ่ที่สุดของโลก โดยมีมูลค่า

การค้าประมาณ 621,000 ล้านยูโร (ปี 2562) และมีตลาดที่สำคัญ ได้แก่ 

สหราชอาณาจักร เยอรมนี และฝรั่งเศส ตามลำดับ นอกจากนี้ สินค้าที่

ผู้บริโภคนิยมซื้อผ่านออนไลน์มากที่สุด คือ เสื้อผ้าและรองเท้า ในขณะที่

สินค้าอาหารมีสัดส่วนร้อยละ 27 ของจำนวนผู ้ซื ้อสินค้าและบริการ

ออนไลน์ทั้งหมด  

จากรายงานการสำรวจพฤติกรรมผู ้บริโภคของสหภาพยุโรปด้าน

ผลกระทบจาก COVID-19 ต่อ e-commerce พบว่า ในช่วงที่มีวิกฤตการณ์ 

COVID-19 ในปี 2563 ประเทศที่มีการดำเนินมาตรการ lockdown อย่าง

เข้มงวดจะมีอัตราการซื้อสินค้าผ่านระบบ e-commerce เพิ่มขึ้นประมาณ

ร้อยละ 5-10 จากปี 2562 โดยประเทศที่มีการดำเนินมาตรการ lockdown 

ที่เข้มงวดน้อยกว่า จะมีอัตราการเติบโตของ e-commerce ต่ำกว่า และ

คาดการณ์ว่าในปี 2564 จะมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น  

ข้อมูลจาก Eurobarometer พบว่า ที่ผ่านมาผู้บริโภคในสหภาพยุโรปมี

การซื้อสินค้าสัตว์น้ำออนไลน์เพียงร้อยละ 1 เท่านั้น อย่างไรก็ตาม วิกฤตการณ์ 

COVID-19 ได้ผลักดันให้ผู้ประกอบการสินค้าสัตว์น้ำพัฒนาช่องทางการจำหน่าย

สินค้าใหม่ ๆ อาทิ การขายผ่านแพลตฟอร์ม e-commerce สื ่อสังคม

ออนไลน์ เว็บไซต์ของกลุ ่ม ชาวประมง เว็บไซต์ร้านค้าปลีก และ app 

stores 

   

 ตัวอย่างรูปแบบการจำหน่ายสินค้าสัตว์น้ำออนไลน์ในสหภาพยุโรป  
1) เว็บไซต์ของฟาร์ม Blün ในออสเตรีย 
 ฟาร์ม Blün ใช้หลักเศรษฐกิจหมุนเวียนในการทำเกษตร โดยใช้น้ำจาก
การเลี ้ยงปลาเป็นปุ๋ยสำหรับการปลูกผัก (ระบบ aquaponic) โดยในปี 
2561 ฟาร์มเริ่มจำหน่ายผลผลิตเนื้อปลาและผักสดผ่านเว็บไซต์ ให้กับผู้บริโภค 
ร้านอาหาร และคาเฟ่ โดยประชาสัมพันธ์ผ่าน Facebook Instragram 
และ Twitter ซึ่งในปีแรกฟาร์มมียอดจำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ถึง 
20,000 ยูโร และเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าในปี 2562  
2) แพลตฟอร์มออนไลน์ HavFriskFisk ในเดนมาร์ก 
 ในปี 2553 บริษัท fiskerforum พัฒนาแพลตฟอร์ม havfriskfisk.dk เพื่อ
เป็นสื่อกลางการส่งข้อมูลข่าวสารระหว่างชาวประมงกับผู้บริโภค แบบ real-
time อาทิ ชนิดสัตว์น้ำที่จับได้ และเวลาที่เรือประมงจะถึงท่าเรือ รวมทั้งเป็น
ช่องทางการจำหน่วยให้แก่ชาวประมงโดยไม่เสียค่าบริการ โดยชาวประมง
สามารถจำหน่ายสินค้าได้ราคาสูงกว่าการจำหน่ายหน่ายผ่านตลาดประมูล ซึ่ง
ในปี 2562 มีชาวประมง 50 ราย และผู ้ซ ื ้อกว่า 3,500 ราย ที ่ใช้บริการ
แพลตฟอร์มนี ้ 
3) เวปไซด์ Stonefish OÜ ในเอสโตเนีย 
 www.stonefish.ee เป็นเว็บไซต์ที่จัดจำหน่ายสินค้าประมงบนเกาะ 
Hiiumaa ทางฝั่งตะวันตกของเอสโตเนีย โดยมีผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำสด/แปรรูป 
และอุปกรณ์การทำประมงจากชุมชนประมงท้องถิ่น โดยปัจจุบันเว็บไซต์
ดังกล่าวเป็นช่องทางการจำหน่ายเสริม เพื่อนำเสนอข้อมูลและราคาสินค้า
ให้ผู ้บริโภคทราบ และเปิดโอกาสในการเข้าถึงผู ้บริโภคได้มากขึ้น โดย
ผู้สนใจจะต้องสั่งซื้อสินค้าผ่านทางอีเมล์ เนื่องจากเว็บไซต์ยังไม่มีระบบการ
จัดการออนไลน์ รวมทั้งยังมีข้อจำกัดในการดูแลคำสั่งซื้อและจัดส่งสินค้า 

9 
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4) ระบบปฏิบัติการบนโทรศัพท์มือถือ MonPêcheur ในฝร่ังเศส 
 MonPêcheur เป ็นระบบปฎิบ ัต ิการบนโทรศัพท์มือถือ  (Mobile 
Application) ที ่พัฒนาโดยบริษัทเอกชน เพื ่อจำหน่ายสินค้าสัตว์น้ำ
ระหว่างชาวประมงกับผู้บริโภคในท้องถิ่น (แคว้น Bretagne) จากข้อมูล  
เดือนเมษายน 2563 มีผู้สมัครใช้บริการ MonPêcheur มากถึง 6,300 ราย 
และในช่วงที่เกิดวิกฤติ COVID-19 มีความต้องการใช้ระบบฯ เพิ่มขึ้นอย่าง
รวดเร็ว     
 ชาวประมงที่สนใจใช้ระบบฯ ต้องเป็นชาวประมงรายย่อย (1) ที่ออก
เรือแต่ละรอบไม่เกิน 24 ชั่วโมง (2) สามารถแจ้งข้อมูลชนิดและราคาสัตว์
น้ำท่ีจับได้ผ่าน application และ (3) สามารถนำเสนอสินค้าให้ผู้บริโภคใน
ปริมาณไม่เกิน 100 กิโลกรัม/วัน ส่วนลูกค้าที่สั่งจองสินค้าผ่าน application 
จะถูกจำกัดปริมาณไม่เกิน 30 กิโลกรัม/เรือ 1 ลำ และเมื่อเรือเข้าเทยีบท่า
จะสามารถจำหน่ายสัตว์น้ำให้ลูกค้าท่ีสั่งจองไว้ได้ทันที  
5) แพลตฟอร์มออนไลน์ Fisch vom Kutter ในเยอรมนี 
 www.fischvomkutter.de เป็นแพลตฟอร์มที่พัฒนาขึ้นเมื่อปี 2554
โดยกลุ่มชาวประมงชายฝั่งทะเลบอลติกในเยอรมนี เป็นโครงการที่ได้รับเงิน
สนับสนุนจากกองทุน EMFF ของสหภาพยุโรปและหน่วยงานรัฐในท้องถิ่น 
โดยชาวประมงส่งข้อมูลชนิดสัตว์น้ำที่จับได้และเวลาที่คาดว่าจะถึงท่าเรือ
ไปยังแพลตฟอร์ม เพื่อใหผู้้บริโภคทราบก่อนท่ีเรือจะเข้าถึงฝั่ง  
 ปัจจุบัน www.fischvomkutter.de ยังคงเป็นเพียงช่องทางแจ้งข้อมูล
จากชาวประมง ซึ่งยังไม่มีระบบการซื้อขายสินค้าออนไลน์ ผู้บริโภคจึงตอ้ง
เดินทางไปซื้อกับชาวประมงที่ท่าเรือ  
6)  แพลตฟอร์มออนไลน์ Pescado artesanal ในสเปน 
 แพลตฟอร์ม pescadoartesanal.com ได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุน 
EFF และ EMFF ของสหภาพยุโรป นำเสนอข้อมูลการจำหน่ายสินค้าสัตว์น้ำ  
จากตลาดประมูลขนาดเล็ก 4 แห่งในสเปน (Bueu, Campeo, Portonovo, 
Marí) ให้ผู้รับซื้อทราบ (อาทิ ผู้ค้าส่ง ร้านจำหน่ายปลา ร้านอาหาร โรงงาน
อาหารกระป๋อง และโรงงานแปรรูป) โดยซื้อขายในรูปแบบการประมูล  
 ผู้รับซื้อสามารถติดตามข้อมูลชนิดสัตว์น้ำ ปริมาณ และราคาจำหน่ายใน
อดีตได้ผ่านทางแพลตฟอร์ม โดยแพลตฟอร์ม pescadoartesanal.com เป็น
ตัวอย่างของการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสนับสนุนการประมูลสินค้าสัตว์น้ำ ผ่าน
ตลาดขนาดเล็ก และเป็นระบบประมูลที่ช่วยให้ชาวประมงรายย่อยจำหน่าย
สินค้าได้ในราคาที่เป็นธรรม 

7) เว็บไซต์ La Pescaderia de mi Barrio ในสเปน 
  ร้าน La Pescaderia de mi Barrio (Fish shop in my neighbourhood)  
มีการนำสัตว์น้ำท่ีมาจากตลาดประมูลในเมือง Vigo และจัดจำหน่ายผ่าน
หน้าร้าน (ร้อยละ 60) และผ่านเว็บไซต์ (ร้อยละ 40) โดยผู ้บริโภค
สามารถดูรายละเอียดสินค้า ราคา ทำการสั ่งซื ้อ และชำระเงินผ่าน
เว็บไซต์ได้โดยตรง นอกจากนี้ ร ้านฯ ยังจัดจำหน่ายสินค้าผ่านทาง 
WhatsApp Business และใช้สื ่อสังคมออนไลน์ อาทิ Facebook และ 
Instagram ในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลแก่ผู้บริโภค  
8) แพลตฟอร์มออนไลน์ Delmaralplato 
 www.delmaralplato.es เป็นช่องทางการจำหน่ายสินค้าสัตว์น้ำ
ออนไลน์ ทั้งการจำหน่ายให้ภาคธุรกิจ (B2B) และจำหน่ายให้ผู้บริโภค
โดยตรง (B2C) โดยผู้ประกอบการจะสั่งซื้อสินค้าประมงจากตลาดประมลู
ในเมือง Vigo และจัดจำหน่ายต่อผ่านหน้าร้านและเว็บไซต์ โดยให้บริการ
จัดส่งสินค้าทั่วประเทศภายใน 24 ชั่วโมง ปัจจุบันมีลูกค้ามากกว่า 500 
ราย นอกจากนี้ ทางร้านยังทำการประชาสัมพันธ์ผ่าน Facebook และ 
WhatsApp นอกจากนี้ แพลตฟอร์มดังกล่าวได้มีการใช้โปรแกรมบริหาร
ความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRMs) และประมวลผลออนไลน์ เพื ่อศึกษา
ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้า และจัดทำกลยุทธ์การตลาดให้เหมาะสมกับตลาด  
  
 
 
 
 
 

ประโยชน์จากการจำหน่ายสินค้าสัตว์น้ำออนไลน์ 
 • สร้างความสะดวกและประหยัดเวลาให้กับผู้ซื้อและผู้จำหน่าย  
 • ราคาจำหน่ายส่วนใหญ่มีราคาสูงกว่าการจำหน่ายผ่านตลาดประมลู 
หรือซุปเปอร์มาร์เก็ต ชาวประมงมีอิสระในการดูแลบริหารจัดการด้าน
การตลาดด้วยตนเอง อาทิ การกำหนดราคา การจัดทำโปรโมชั่น และ
ส่งเสริมการขาย  
 • เป็นช่องทางการจำหน่ายสินค้าที่ช่วยให้มีข้อมูลประกอบการ
คาดการณ์ปริมาณความต้องการซื้อของผู้บริโภค สามารถบริหารอุปทาน
และอุปสงค์ให้เป็นไปอย่างเหมาะสม  
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เอกสารอ้างอิง : 

- รายงานเร ื ่ อ ง  “Online sales of fishery and aquaculture products” โดย 

European Market Observatory for Fisheries and Aquaculture Products 

(EUMOFA) 

- รายงานเรื่อง “Impact of the Coronavirus on e-commerce” โดยสหภาพยุโรป 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 • สนับสนุนห่วงโซ่อุปทานอาหารแบบสั้น (short food supply chain) 
และสอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคที่ให้ความสำคัญกับอาหาร
คุณภาพสูงและตรวจสอบย้อนกลับ  
 • เป ็นช่องทางการจำหน่ายที ่ย ืดหยุ ่น สามารถจำหน่ายสินค้าได้
หลากหลายรายการ หากชาวประมงมีผลิตภัณฑ์หลายชนิด  
 • ผู้บริโภคได้รับประโยชน์จากการเข้าถึงผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำตามฤดูกาล ที่
สดใหม่ คุณภาพดี ราคาสมเหตุสมผล และมีส่วนร่วมสนับสนุนชุมชน  
 • พัฒนาเครือข่ายเชื่อมโยงระหว่างภาคประมง ภาคอาหาร และการ
ท่องเที่ยว อาท ิการท่องเที่ยวเชิงอาหาร (gastronomic tourism) 

 อย่างไรก็ตาม อุปสรรคของการจำหน่ายสินค้าสัตว์น้ำออนไลน์สำหรับ 
ผู้จำหน่าย คือ การบริหารจัดการด้านโลจิสติกส์ เนื่องจากสินค้าต้องคง
ความสดใหม่ จึงมีความจำเป็นต้องส่งถึงมือผู้บริโภค/ผู้รับซื้ออย่างรวดเร็ว 
อาจเพิ่มต้นทุนค่าบรรจุภัณฑ์และค่าขนส่ง รวมทั้งปริมาณสินค้าที่มี
จำหน่ายในแต่ละวันอาจไม่แน่นอน ซึ ่งขึ ้นอยู ่ก ับฤดูกาลและสภาพ
ภูมิอากาศ นอกจากนี้ ชาวประมงรายย่อยอาจขาดทักษะด้าน IT การใช้
โซเชียลมีเดีย ขาดความรู้ด้านการตลาด และการจำหน่ายสินค้าออนไลน์ 

 สำหรับประเทศไทย ภาคประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำมี ความสำคัญต่อ
เศรษฐกิจของประเทศเป็นอย่างมาก โดยในปี 2561 ประเทศไทยมี
ผลผลิตสัตว์น้ำประมาณ 2.46 ล้านตัน คิดเป็นมูลค่าประมาณ 169,000 
ล้านบาท อย่างไรก็ตาม การแพร่ระบาดของ COVID-19 ในปี 2563  
ได้ส่งผลกระทบต่อธุรกิจการประมง โดยการส่งออกชะลอตัว การจำหน่าย
ในประเทศลดลงจากมาตรการควบคุมโรคของรัฐบาล และความไม่สะดวก
ในการเดินทางมายังจุดที่จำหน่ายสินค้าประมง  

 การจำหน่ายสินค้าสัตว์น้ำผ่านเว็บไซต์ แพลตฟอร์ม e-commerce 
หรือสื่อโซเชียลมีเดียต่าง ๆ จึงเป็นการตลาดทางเลือกในการเพ่ิม 
ช่องทางการจำหน่ายสินค้า เพื่อช่วยเหลือชาวประมงและผู้ประกอบการ
ประมงในช่วงที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 อาทิ เมื่อเดือนเมษายน 
2563 กรมประมงได้เปิดตัวระบบการสั่งจองสินค้าสัตว์น้ำออนไลน์  
(Pre Order) ชื่อ “Fisheries Shop” เพ่ือจำหน่ายสินค้าสัตว์น้ำที่สด 
สะอาด ปลอดภัย และได้มาตรฐานจากชาวประมง ให้แก่ผู ้บริโภค
โดยตรง ซึ่งชาวประมงสามารถบริหารจัดการสินค้าตามคำสั่งซื ้อที่
ได้รับผ่านระบบฯ ด้วยตัวเอง ไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลาง สร้างความ
เชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภคทั้งด้านคุณภาพและราคาของสินค้า 


