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ขา่วสารดา้นการเกษตรสหภาพยโุรป 

เทคโนโลยีในการพฒันาประสิทธิภาพและ 
ความยัง่ยืนในการเล้ียงปศสุตัว ์

 สหภาพยุโรปเป็นผู้ผลิต (อันดับ 2 ของโลก (รองจากจีน)) และ
ส่งออกสินค้าเนื้อสัตว์ที่สำคัญของโลก โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์นมและเนื้อหมู 
ส่งผลให้เป็นอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญทางด้านเศรษฐกิจและสังคมต่อ
สหภาพยุโรปอย่างมาก จากข้อมูลปี 2560 สหภาพยุโรปผลิตเนื้อสัตว์ได้
ประมาณ 47 ล้านตัน แบ่งเป็น เนื้อหมู (ร้อยละ 50) เนื้อสัตว์ปีก (ร้อยละ 
31) เนื้อวัว (ร้อยละ 17) เนื้อแกะ/เนื้อแพะ (ร้อยละ 2) และนมอีก 160 
ล้านตัน โดยสร้างรายได้ประมาณ 6.29 ล้านล้านบาท หรือร้อยละ 40 ของ
มูลค่าผลผลิตการเกษตรของสหภาพยุโรปทั้งหมด โดยประเทศสมาชิกฯ  
ที่มีบทบาทสำคัญ ได้แก่ เดนมาร์ก เนเธอร์แลนด์ เยอรมนี และฝรั่งเศส 
อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมาอุตสาหกรรมปศุสัตว์ของสหภาพยุโรปได้เผชิญ 
กับความท้าทายในมิติต่าง ๆ อาทิ 
 1. ประชากรยุโรปมีแน้วโน้มลดการบริโภคเนื้อสัตว์จาก 69.5 ก.ก./
คน/ปี เป็น 68.6 ก.ก./คน ภายในปี 2573 
 2. แรงกดดันต่อการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกจากอุตสาหกรรมปศุสัตว์ โดยเฉพาะคาร์บอนไดออกไซด์
ก๊าซมีเทน และไนตรัสออกไซด์ รวมทั ้งการรั ่วไหลของสารไนโตรเจน 
ฟอสฟอรัส และก๊าซแอมโมเนีย 
 3. ภัยจากโรคระบาดสัตว์ (อาทิ โรคไข้หวัดนก และ ASF) และ
โรคติดต่อจากสัตว์สู่คน (อาทิ Ebola SARS และ COVID-19) ที่มีโอกาส
เกิดขึ้นอย่างบ่อยครั้ง 

 เทคโนโลยีนับเป็นกุญแจสำคัญในการต่อสู้และรับมือกับความทา้ทาย
ต่างๆ และเป็นแรงขับเคลื่อนในการพัฒนาประสิทธิภาพและความยั่งยืน
ของอุตสาหกรรมปศุสัตว์ 

สถานการณ์ | กฎระเบยีบ | แนวโน้มในตลาดอาหารและสนิคา้เกษตรยุโรป 

 เทคโนโลยีในอุตสาหกรรมปศุสัตว์สหภาพยุโรป แบ่งออกเป็น 
 1.  ฟาร์มปศุสัตว์ความแม่นยำสงู (Precision Livestock Farming) 
   การบริหารจัดการฟาร์มปศุสัตว์โดยใช้เทคโนโลยี ICT ร่วมกับ 
อุปกรณ์ต่าง ๆ อาทิ กล้อง ไมโครโฟน และเซ็นเซอร์ เพื ่อช่วยในการ
สังเกตการณ์ ตรวจวัด และวิเคราะห์กระบวนการเลี้ยงปศุสัตว์ในฟาร์ม 
โดยมุ ่งให้การผลิตมีประสิทธิภาพสูงสุด  (optimization) สามารถให้
อาหาร/ยาได้ตรงความต้องการ ทำให้การใช้ทรัพยากรมีประสิทธิภาพ  
ลดต้นทุน และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

2. ฟาร์มปศุสัตว์อัจฉริยะ (Smart Livestock Farming)  
  การใช้ข้อมูลและเทคโนโลยีข้อมูลเพื ่อเพิ ่มประสิทธิภาพ 
การทำงานของระบบการทำฟาร์มที่ซับซ้อน (complex farming system) 
โดยฟาร์มปศุสัตว์อัจฉริยะจะเน้นการเข้าถึงข้อมูลและประยุกต์ใช้ข้อมูล 
ที่ได้อย่างชาญฉลาด รวมถึงการบริหารจัดการทั้งฟาร์มด้วยเทคโนโลยี
สมัยใหม่ อาทิ Internet of Things (IoT) ที่ทำให้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
ต่าง ๆ เชื ่อมโยงและรับส่งข้อมูลระหว่างกันผ่านระบบอินเตอร์เน็ต  
การใช้ระบบปัญญาประดิษฐ์  (Artificial Intelligence : AI) หุ ่นยนต์ 
(robotics) และเทคโนโลยีการวิเคราะห์ข้อมูล (data analytic technology) 
โดยมุ่งพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต คุณภาพ สุขภาพและสวัสดิภาพสัตว์
และลดการใช้แรงงานคน 
  ฟาร์มปศุสัตว์อัจฉริยะยังทำให้เกษตกรเข้าถึงข้อมูลได้แบบ 
real-time ผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ต่าง ๆ อาทิ สมาร์ทโฟน และแท็บเล็ต 
เกษตรกรจึงได้รับข้อมูลที่เป็นรูปธรรม เพื่อประกอบการตัดสินใจได้ 
อย่างเหมาะสม (support decision-making) ทำให้การเลี้ยงปศุสัตว์มี
ประสิทธิภาพและยั่งยืน 
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  - การติดตั้งหุ่นยนต์ ChickenBoy บนเพดานโรงเรือน เพื่อวัด
สภาพแวดล้อม ติดตามข้อมูลสวัสดิภาพสัตว์ และเพิ่มประสิทธิภาพในการ
เลี้ยงสัตว์ปีก โดยเกษตรกรหรือสัตวแพทย์สามารถสั่งการและโต้ตอบกับ
หุ่นยนต์ได้ผ่าน cloud platform 
  - ชุดเครื่องมือช่วยบริหารจัดการในการเลี้ยงสัตว์ปีก CHAT 
(Chicken Health Assessment Toolset) ซึ่งประกอบด้วยเซ็นเซอร์ 
วัดสภาพแวดล้อมในโรงเรือน ระบบการจัดเก็บและรวบรวมข้อมูลบนเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต และระบบการช่วยเหลือด้านการตัดสินใจของเกษตรกร เพ่ือ
เพิ ่มประสิทธิภาพการเลี ้ยง พัฒนาคุณภาพผลผลิต ลดผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม และส่งเสริมสวัสดิภาพสัตว์ 
  - ระบเตือนภัยล่วงหน้าอัตโมัติ  eYeNamic โดยใช้กล้อง
ติดตามพฤติกรรมสัตว์ปีก ตลอด 24 ชั่วโมง และตีความหมายจากภาพ 
เพื่อบ่งบอกสถานะสวัสดิภาพสัตว์ และแจ้งเตือนเมื่อสัตว์ปีกเริ่มแสดง
อาการเจ็บป่วย 

  3. ภาคสุกร  
  - ระบบติดตามสุขภาพสุกร FITpig (Farm Internet Tracking 

of Pigs) โดยใช้ IoT เซ็นเซอร์ติดไว้ตรงใบหูของสุกร เพื่อติดตามความเสี ่ยง 
ต่อสุขภาพหรือโรค จัดส่งข้อมูลการประมวลผลไปยังมือถือของเกษตรกร 
และส่งสัญญาณเตือนหากพบความผิดปกติ โดยระบบดังกล่าวจะช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพการเลี้ยงสุกร ลดอัตราการเจ็บป่วย/ตาย และการใช้ยาปฏิชีวนะ 
ซึ่งส่งผลดีต่อคุณภาพผลผลิต สวัสดิภาพสัตว์ และความยั่งยืน 

  - การพัฒนาซอฟแวร์  ALL-SMART-PIGS เพื ่อตรวจสอบ
สุขภาพสุกร ทำให้เกษตรกรสามารถจัดการแก้ไขปัญหาได้ตั ้งแต่เริ ่มต้น 
และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคระบบทางเดินหายใจของสุกร 
 

 3.  เกษตรดิจิตอล (Digital Farming) 
  การนำข้อมูลที่ได้จากอุปกรณ์ต่าง ๆ มาสร้างเป็นระบบที่ใช้งาน 
ได้จริง และสร้างมูลค่าเพิ่มจากข้อมูลดังกล่าว เกษตรดิจิตอลเป็นการผสม 
ผสานระหว่างแนวคิดการทำเกษตรความแม่นยำสูงและเกษตรอัจฉริยะ  
เข้าด้วยกัน โดยการเชื่อมโยงเครือข่ายข้อมูลจากทั้งภายในและภายนอก
ฟาร์ม รวมทั้งการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี IoT การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ 
(big data analytics) และระบบคอมพิวเตอร์เรียนรู้ได้ด้วยตัวเอง (Machine 
Learning : ML) 
  เทคโนโลยีเกษตรดิจิตอลช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงปศุสัตว์  
สนับสนุนการผลิตอาหารที่ปลอดภัย มีคุณภาพสูง ยั ่งยืน และสามารถ
ตรวจสอบย้อนกลับได้ตลอดทุกขั ้นตอน อีกทั ้งม ีส ่วนพัฒนาสภาพ 
การทำงานในฟาร์มให้ดีขึ้น ง่ายขึ้น และสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ลดลง นอกจากนี้ เทคโนโลยีเกษตรดิจิตอลยังสามารถคาดการณ์ล่วงหน้า
เกี่ยวกับภาวะการเจริญเติบโตและปัญหาสุขภาพของสัตว์ เพื่อลดโอกาส
การเจ็บป่วย อัตราการตาย และการใช้ยา  

 ตัวอย่างการใช้เทคโนโลยีเกษตรความแม่นยำสูง ฟาร์มอัจฉริยะ 
และ เกษตรดิจิตอลในฟาร์มปศุสัตว์สหภาพยุโรป 
 1.  ภาคการเลี้ยงโค  
  - ฟาร์มโคนมในเดนมาร์กมีการติดตั้งหุ่นยนต์ช่วยทำงานภายใน
ฟาร์ม อาทิ เครื่องรีดนม เครื่องให้อาหารสัตว์ และเครื่องทำความสะอาด
อัตโนมัติ รวมทั้งติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์บนสายคล้องคอ เพื่อติดตาม
ตำแหน่ง พฤติกรรมการกินอาหาร และการให้นมได้ตลอดเวลาจากมือถือ
หรือคอมพิวเตอร์ โคจึงมีอิสระจากการถูกล่าม การจำกัดพื้นที่กินอาหาร 
และการเข้าเครื่องรีดนม ซึ่งส่งผลต่อปริมาณและคุณภาพนม ส่งเสริมสวัสดิภาพ
คนและสัตว์ให้ดีขึ้น ลดภาระงานในฟาร์ม 
  - การพัฒนาซอฟแวร์ SMARTFEED โดยบริษัทในฟินแลนด์
สำหรับติดตามข้อมูลด้านคุณภาพหญ้าที่ใช้ คุณภาพชีวิต และความสมดุล
ทางโภชนาการของโคนม 
 2. ภาคการเลี้ยงสัตว์ปีก  
  - หุ่นยนต์ Octopus ใช้ในฟาร์มเลี้ยงไก่ในฝรั่งเศส เพื่อป้องกัน
และควบคุมโรค/การติดเชื้อในโรงเรือน และวัดสภาพแวดล้อมในโรงเรือน 
(อาทิ อุณหภูมิ ความชื้น ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ก๊าซแอมโมเนีย เสียง 
และแสงสว่าง) ซึ่งส่งผลต่อสวัสดิภาพสัตว์ 
 


