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สวัสดีท่านผู้อ่านครับ 

ปัญหาการเปลี ่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศเป็นปัญหาใหญ่ที่มี

ผลกระทบต่อมนุษย์ สัตว์ และสิ ่งแวดล้อม โดยประเทศทั่วโลกตื่นตัวใน 

การออกมาตรการต่าง ๆ ทั้งมาตรการเพื่อชะลอผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

และมาตรการเพ่ือฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อม  

ภาคการเกษตรเป็นภาคส่วนหนึ่งที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนิน

มาตรการทั้ง 2 ลักษณะ และส่งผลต่อรูปแบบและวิธีการผลิตสินค้าเกษตรไทย

ที่จะนำเข้ามายังสหภาพยุโรป เช่น กรณีสหภาพยุโรปได้ลงมติผ่าน “ร่างข้อบังคับ

เรื่องพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง” ที่จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงฉลากและ

บรรจภุัณฑ์สินค้าท่ีนำเข้ามายังสหภาพยุโรป และการออกแผนพัฒนาการผลิต

สินค้าเกษตรอินทรีย์ของสหภาพยุโรป ซึ่งชี้ให้เห็นถึงแนวโน้มในการจัดการ

สินค้าเกษตรอินทรีย์ที่ประเทศไทยอาจใช้เป็นโอกาสในการขยายตลาดสินค้า

เกษตรอินทรีย์ไทยในสหภาพยุโรป เป็นต้น 

  วารสารสำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำสหภาพยุโรป 

ฉบับที่ 3 ประจำเดือนมีนาคม 2564 นี้ จึงขอนำเสนอบทความเกี่ยวกับภาค

การเกษตรกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นข้อมูล 

ให้ผู้ที่สนใจได้พิจารณาใช้ประโยชน์ต่อไป   

พรเทพ ศรีธนาธร 



 

 

  

ปัญหาขยะพลาสติกในสหภาพยุโรปและความท้าทาย  
สำหรับภาคอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม 

 

 สหภาพยุโรปมีจำนวนขยะพลาสติกมากถึง 26 ล้านตัน/ปี (ประมาณ 
16 ล้านตัน มาจากบรรจุภัณฑ์ต่าง ๆ อาทิ กล่องอาหาร ขวด แก้วน้ำ 
ถุงพลาสติก ฯลฯ) โดยมีเพียงร้อยละ 30 ที่สามารถนำมารีไซเคิลได ้ในขณะ
ที่พลาสติกอื่น ๆ จะถูกกำจัดด้วยการเผา (ร้อยละ 39) หรือฝังกลบ (ร้อยละ 
31) ปัญหาขยะพลาสติกจำนวนมากที่เพิ่มขึ้นทุกปี ทำให้เกิดการสิ้นเปลือง
ทรัพยากรที่ใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกและกำจัดขยะ ไม่ว่าจะเป็น
เชื้อเพลิงฟอสซิล น้ำ และพลังงาน นอกจากนี้ ขยะพลาสติกที่ไม่ได้ถูกคัด
แยกหรือกำจัดอย่างถูกวิธี จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สร้าง
มลพิษในดิน น้ำ และอากาศ ทำให้เกิดภาวะโลกร้อน รวมทั้งเป็นอันตราย
ต่อสุขภาพมนุษยแ์ละสัตว์ 
 เมื่อปี 2561 สหภาพยุโรปออก “ยุทธศาสตร์พลาสติก (European 
Plastics Strategy)” โดยมุ่งปรับเปลี่ยนวิธีการออกแบบ การใช้ การผลิต
และการรีไซเคิลผลิตภัณฑ์พลาสติกในสหภาพยุโรป โดยเน้นการออกแบบ 
ที่ดีขึ้น การเพิ่มอัตราการรีไซเคิลพลาสติก การสนับสนุนการรีไซเคิล และ
การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ ซึ ่งจะเป็นการเสริมสร้างอุตสาหกรรม
พลาสติกในสหภาพยุโรปให้มีความยืดหยุ่นและมีศักยภาพในการแข่งขัน 
ยุทธศาสตร์ดังกล่าวเป็นหนึ่งในมาตรการในการขับเคลื่อนสหภาพยุโรปไปสู่
ระบบเศรษฐกิจที่ทันสมัย มีคาร์บอนต่ำ ใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน และ
ข้อตกลงปารีสเพื่อแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

 เมื่อเดือนมีนาคม 2562 สภายุโรปลงมติผ่าน “ร่างข้อบังคับเรื่อง 
พลาสติกแบบใช้คร้ังเดียวทิ้ง (Single-Use Plastics Directive)” โดยม ี
สาระสำคัญดังนี้ 

- ยกเลิกการใช้ผลิตภัณฑ์พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง ประเภท 
ที่มีผลิตภัณฑ์ทางเลือกอื่น ๆ ในตลาดที่สามารถใช้ทดแทนกันได้ อาทิ 
ก้านสำลี ส้อม มีด ช้อน จาน หลอดพลาสติก ไม้คนเครื่องดื่ม ก้านลูกโป่ง 
รวมทั้งภาชนะบรรจุอาหารและเครื่องดื่มที่ทำมาจากพลาสติกพอลิสไตรีน
ชนิด Expanded Polystyrene และผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากพลาสติกย่อย
สลายได้จำพวก Oxo-degradable plastic ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 
3 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป 

- ลดการใช้พลาสติกแบบใช้คร้ังเดียว ประเภทที่ยังไม่มีผลิตภัณฑ์
ทางเลือกอื่นที่สามารถใช้ทดแทนกันได้ อาทิ แก้วน้ำและฝาปิดพลาสติก 
ภาชนะใส่อาหารพร้อมทาน รวมทั้งกำหนดให้แสดงฉลากหรือเครื่องหมาย
ที่ชัดเจนบนบรรจุภัณฑ์ หรือบนผลิตภัณฑ์พลาสติกแบบใช้แล้วทิ้ง เพื่อให้
ผู้บริโภครับทราบข้อมูล ประเภท และวิธีจัดการขยะดังกล่าวอย่างเหมาะสม 

- ต้ังเป้าหมายจัดเก็บและคัดแยกขวดพลาสติกไปรีไซเคิลเพ่ิมขึ้น 
จากร้อยละ 77 ในปี 2568 เพิ ่มขึ ้นเป็นร้อยละ 90 ภายในปี 2572 และ
กำหนดให้ขวดพลาสติก PET ต้องมีส่วนประกอบของพลาสติกรีไซเคิลอยา่ง
น้อยร้อยละ 25 ภายในปี 2568 และเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 30 ภายในปี 2573  

- ขยายขอบเขตความรับผิดชอบของผู้ผลิต (Extended producer 
resposibility : EPR) ให้ครอบคลุมการจัดการของเสียที่เกิดจากผลิตภัณฑ์ 
ซึ่งมีผลบังคับใชัตั้งแต่วันท่ี 31 ธันวาคม 2567 เป็นต้นไป   
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 กฎระเบียบภาษีพลาสติกของสหภาพยุโรป (EU plastic levy) 
ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 เป็นต้นไป เป็นส่วนหนึ่งของ
แผนฟื้นฟูเศรษฐกิจสหภาพยุโรป (EU Recovery Plan) เพื่อช่วยเหลือภาค
ส่วนที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤติการณ์ COVID-19 โดยประเทศสมาชิกฯ 
จะต้องจ่ายเงินเพื่อเป็นงบประมาณให้แก่สหภาพยุโรป ซึ ่งคำนวณจาก
น้ำหนักขยะบรรจุภัณฑ์พลาสติกประเภทที่รีไซเคิลไม่ได้  (non-recycled 
plastic waste) ในอัตรา 0.80 ยูโร/กิโลกรัมหรือ 800 ยูโร/ต ัน โดย
ประเทศสมาชิกฯ สามารถพิจารณารูปแบบการจ่ายเงินดังกล่าวได้ ไม่ว่าจะ
เป็นจากงบประมาณแผ่นดิน หรือใช้วิธีเรียกเก็บภาษีพลาสติกในประเทศ 
อาทิ จากผู้ผลิต ผู้ประกอบการ หรือผู้จำหน่ายบรรจุภัณฑ์พลาสติที่รีไซเคิล
ไม่ได้ ฯลฯ ทั้งนี้ คาดว่าการเก็บภาษีพลาสติกดังกล่าวจะสร้างรายได้ให้แก่
สหภาพยุโรปประมาณ 6,000 - 8,000 ล้านยูโร/ปี 
 กฎระเบียบภาษีพลาสติกนอกจากส่งผลดีต่อการลดขยะพลาสติก 
กระตุ้นให้มีการรีไซเคิลพลาสติกเพิ่มมากขึ้น และปกป้องสิ่งแวดล้อมแล้ว 
เงินที่ประเทศสมาชิกฯ ต้องจ่ายให้แก่สหภาพยุโรปทุกปีจะถูกรวมเป็นส่วน
หนึ่งของกองทุนฟื้นฟูเศรษฐกิจสหภาพยุโรป และงบประมาณระยะยาวของ
สหภาพยุโรป (MFF 2021 - 2027) เพื่อสนับสนุนการพัฒนาไปสู่เส้นทาง 
ทีย่ั่งยืน มีความยืดหยุ่น และสอดคล้องกับแผนเศรษฐกิจหมุนเวียน 
 ผลกระทบจากการจัดเก็บภาษีพลาสติกนั้นยังไม่มีความชัดเจน  
ซึ่งขึ้นอยู่กับวิธีที่ประเทศสมาชิกฯ เลือกใช้ อาทิ ออสเตรียใช้งบประมาณ
แผ่นดินในการจ่ายค่าภาษี เพื ่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจหรือ
ผู้บริโภค ในขณะที่ประเทศอิตาลีและสเปนใช้วิธีเรียกเก็บภาษีจากผู้ผลิต 
ผู้นำเข้า หรือผู้จัดหาบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่รีไซเคิลไม่ได้ โดยยึดหลักผู้ก่อ
มลพิษควรเป็นผู้จ่ายเงิน (polluter pays’ principle) 
 
 
 
 
 
 
ความท้าทายต่อภาคอุตสาหกรรมอาหารและเคร่ืองด่ืม  
 กฎระเบียบและมาตรฐานบรรจุภัณฑ์พลาสติกของสหภาพยุโรปมี
แนวโน้มที่จะเข้มงวดมากยิ่งขึ้น โดยในป ี2564 สหภาพยุโรปจะมีการบังคบั
ใช้กฎระเบียบจำนวน 2 เรื่อง ได้แก่ กฎระเบียบว่าด้วยการยกเลิกการใช้ 

พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งประเภทที่มีทางเลือกอื่น ๆ ในตลาดทดแทนกัน
ได้ และกฎระเบียบว่าด้วยการเก็บภาษีขยะบรรจุภัณฑ์พลาสติกประเภท
ที่รีไซเคิลไม่ได้ นอกจากนี้ ยุทธศาสตร์พลาสติกของสหภาพยุโรปยัง
กำหนดให้ภายในปี 2568 ขยะบรรจุภัณฑ์พลาสติกอย่างน้อยร้อยละ 50 
จะต้องสามารถนำไปรีไซเคิลได้ และเพิ่มขึ ้นเป็นร้อยละ 55 ภายในปี 
2573 รวมทั้งภายในปี 2573 บรรจุภัณฑ์พลาสติกที่ใช้ในสหภาพยุโรป
ทั้งหมดควรได้รับการออกแบบใหส้ามารถรไีซเคิลหรือนำกลับมาใช้ใหม่ได้ 
 ผู ้ประกอบการที ่เกี ่ยวข้องในห่วงโซ่อุปทานไม่ว่าจะเป็นผู้ผลิต
พลาสติก อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มที่ใช้บรรจุภัณฑ์ พลาสติก 
หรือผู ้จำหน่ายจะต้องเตรียมพร้อมในการรับมือและปรับตัวในการใช้ 
บรรจุภัณฑ์อาหารที่มีความยั่งยืน (sustainable food packaging) ดังนี ้
 1.  หลีกเลี่ยงหรือลดการใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติก (Prevention/ 
Reduction of packaging)  
 โดยลดหรือยกเลิกการใช้พลาสติกห่อหุ้ม อาหารโดยไม่จำเป็น 
ซึ่งเป็นวิธีท่ีดีที่สุดในการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การปล่อยก๊าซเรือน
กระจก และลดการใช้ทรัพยากร โดยจะต้องไม่เป็นการทำให้คุณภาพหรือ
ความปลอดภัยของอาหารลดลง 
 2.  บรรจุภัณฑ์ที่นำกลับมาใช้ซ้ำได้ (Reuseable packaging)  
 โดยออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้หมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ได้หลาย
ครั้ง ซึ่งช่วยลดขยะพลาสติก ลดต้นทุนระยะยาวของธุรกิจ และสอดคล้อง
กับแนวคิด เศรษฐกิจหมุนเวียน  
 3.  พลาสติกรีไซเคิล (Recycle plastics)  
  เพิ่มสัดส่วนการใช้พลาสติกรีไซเคิลในบรรจุภัณฑ์ ในขณะเดียวกัน
จะต้องคำนึงถึงการรักษาคุณภาพ ลดความสูญเสียอาหาร และความปลอดภัย
ของผู้บริโภคเป็นหลัก 
 4.  ใช้วัสดุทดแทน (Alternative materials)  
  วัสดุทดแทนพลาสติกท่ีผลิตจากชีวมวลเส้นใยหรือสารสกัดจาก
ธรรมชาติที่ย่อยสลายได้ อาทิ พลาสติกชีวภาพที่ผลิตจากเศษปลาเหลือ
ทิ้งและสาหร่ายทะเล พลาสติกชีวภาพ Polylactic acide ที่ผลิตจาก
ข้าวโพด มันสำปะหลังหรืออ้อย และฟิลม์ห่ออาหารที่ผลิตจากพอลิเมอร์
ชีวภาพในกลุ่มคาร์โบไฮเดรตและโปรตีน  
 การใช้วัสดุทดแทนเป็นทางเลือกที่ยั ่งยืน ซึ ่งช่วยแก้ปัญหา
พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง สนับสนุนการใช้ทรัพยากรหมุนเวียน และ 
มีส่วนช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มจากของเสีย/ขยะในห่วงโซ่อุปทานอาหาร 
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 ในภาพรวมกฎระเบียบและมาตรฐานบรรจุภัณฑ์พลาสติกของ
สหภาพยุโรปจะมีแนวโน้มเข้มงวดมากยิ ่งขึ ้น เพื ่อลด/ยกเลิกการใช้ 
พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง และเปลี่ยนไปสู่การใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติก 
ที ่ผลิตจากวัสดุธรรมชาติหรือรีไซเคิลเพิ ่มขึ ้น  นอกจากนี้ กระแสของ
ผู้บริโภคในยุโรปที่ให้ความสำคัญต่อผลกระทบจากพลาสติก จะเป็นแรง
ขับเคลื่อนให้ผู้ประกอบการอาหารและเครื่องดื่มต้องเร่งพัฒนาบรรจุภัณฑ์ 
ที่มีความยั่งยืน 
 นอกจากการรักษาคุณภาพและความปลอดภัยอาหารแล้ว บรรจุภัณฑ์
อาหารที่ทำมาจากพลาสติกจะต้องให้ความสำคัญกับผลกระทบในมิติตา่ง ๆ 
ตลอดทั้งวงจรชีวิต (life cycle) ตั้งแต่การผลิตไปจนถึงการกำจัดขยะ อาทิ 
การปล่อยก๊าซคาร์บอน มลพิษ การใช้น้ำ พลังงาน และเชื ้อเพลิง โดย
จะต้องหลีกเลี ่ยงการใช้บรรจุภัณฑ์ที ่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และ
สนับสนุนบรรจุภัณฑ์ที่ “คำนึงถึงหลักการหมุนเวียน ลดการใช้ทรัพยากร 
ลดการสร้างขยะ และเพิ่มประสิทธิภาพของบรรจุภัณฑ์” ที่สามารถนำ
กลับมาใช้ซ้ำและการรีไซเคิลได้อย่างยั่งยืน 

 การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่ยั่งยืนอาจเป็นการสร้างภาระต้นทุนให้แก่
ผู้ประกอบการ ในขณะที่เป็นแนวทางในการส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่
ภาคธุรกิจต่อด้านความรับผิดชอบต่อสังคม มีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาขยะ 
รวมทั้งปกป้องสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ  

 การบังคับใช้กฎระเบียบพลาสติกของสหภาพยุโรปอาจส่งผลกระทบ
ต่อการส่งออกสินค้าของประเทศที่สามในอนาคต โดยประเทศสมาชิกฯ 
อาจนำเงื่อนไขการขยายขอบเขตความรับผิดชอบของผู้ผลิต (EPR) มาใช้ 
ซึ่งจะทำให้ผู้ประกอบการอาหารและเครื่องดื่มของประเทศที่สามต้อง
จ่ายภาษีสำหรับการส่งออกบรรจุภัณฑ์พลาสติกประเภทที่รีไซเคิลไม่ได้ 
ดังนั้น ผู้ประกอบการไทยอาจต้องพิจารณาความเหมาะสมในการติดตาม
ความคืบหน้า/ศึกษากฎระเบียบ/มาตรฐานบรรจุภัณฑ์อาหารของ
สหภาพยุโรปอย่างใกล้ชิด เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาการส่งออกสินค้าเกษตร
และอาหารไปยังสหภาพยุโรป 

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :  
• Directive (EU) 2019/904 on the reduction of the impact of certain 

plastics on the environment 
• Recycling food packaging & food waste in plastics revolution study 

 5. บรรจุภัณฑ์อัจจฉริยะ (Smart/intelligent packaging) 
 ปัจจุบันสหภาพยุโรปได้มีการพัฒนาบรรจุภัณฑ์อัจฉริยะที่ช่วยยืด
อายุและรักษาคุณภาพอาหาร ควบคุมการเจริญเติบโตของแบคทีเรียหรือ
เชื้อรา และดูดซับความชื้นหรือกำจัดก๊าซที่เกิดขึ้น เพื่อลดการสูญเสีย
อาหาร (food waste)  นอกจากน้ี บรรจุภัณฑ์อัจฉริยะที่ผนวกเทคโนโลย ี
บาร์โค้ด QR code และ RFID (Radio Frequency Identification System) 
ยังมีประโยชน์ในการติดตามและควบคุมสภาพการเก็บรักษาอาหาร 
ตั้งแต่สถานที่ผลิตไปจนถึงมือผู้บริโภค ตลอดจนให้ข้อมูลเกี่ยวกับการคัด 
แยกขยะและรีไซเคิลที่เหมาะสม เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

ตัวอย่างบรรจุภัณฑ์อาหารที่ย่ังยืน (Sustainable food packaging) 
ซอสมะเขือเทศ Heinz บรรจุในขวด 
พลาสติกชีวภาพ (Bio-PET based 
bottles) 

  
                 
กล่องผลไม้เบอร์รีผ่ลติจากพลาสตกิ 
recycle PET (rPET) 100% 

 

บรรจ ุภ ัณฑ์ของบร ิษ ัท Sabert 
(เบลเยียม) ที่ผลิตจากเส้นใยพืช มี 
ความแข็งแรง ทนความร้อน ย่อย 
สลายได้ และช่วยยืดอายุอาหาร 

 
พลาสติกชีวภาพจากเศษผักผลไม้ โดย 
ใช้สารเซลลูโลสที่ผลิตจากแบคทีเรีย 
และยีสต์ สามารถใช้แทนถุง จาน ชาม 
พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวท้ิง  

ฉลากอัจฉริยะ Mimica (อังกฤษ) 
ใช้ติดบนบรรจุภัณฑ์เนื้อสัตว์ นม 
หรือฝาขวดน้ำผลไม้ เพื่อบ่งบอก
ความสดใหม ่ของอาหารหรือ
เครื่องดื่มได้แม่นยำกว่าการดูจาก
วันท่ีหมดอายุ 
 



 

 

1. การปรับตัวอย่างชาญฉลาด (smarter adaptation)  
1.1 พัฒนาความรู้และความพร้อมของข้อมูล โดยการใช้เทคโนโลยี 

ดิจิทัลในการบริหารจัดการข้อมูล เพื่อช่วยในการตัดสินใจและสร้าง 
ความเข้าใจในความสัมพันธ์ระหว่างการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
ระบบนิเวศ กับบทบาทของระบบนิเวศให้ดีขึ้น  

1.2 พัฒนาข้อมูลความเสี่ยง/ความสูญเสียจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ 
ภูมิอากาศให้แม่นยำมากยิ่งขึ้น สนับสนุนความร่วมมือระหว่างภาครัฐ 
กับภาคเอกชนในการจัดเก็บ รวบรวม และแบ่งปันข้อมูล รวมทั้งอำนวย
ความสะดวกให้แก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายขึ้น 

1.3 ปรับปรุงและขยายแพลตฟอร์ม Climate-ADAPT ของสหภาพ 
ยุโรป เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมและเผยแพร่ความรู้ แนวทางปฏิบัติที่ดี/วิธี
ในการปรับตัว รวมทั้งข้อมูลเกี ่ยวกับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศต่อสุขภาพ (Climate and Health Observatory) 
2. การปรับตัวให้เร็วขึ้น (faster adaptation)  

2.1 เร่งพัฒนาองค์ความรู้เพื่อนำไปสู่แนวทางการปรับตัวที่เหมาะสม  
2.2 เพิ่มการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานที่จะช่วยป้องกัน รับมือ หรือ 

ลดความเสี่ยง (climate-related risk) และความสูญเสียจากการเปลี่ยน 
แปลงสภาพภูมิอากาศ  

2.3 สนับสนุนการประกันความเสียหายจากภัยธรรมชาติ  (natural 
disaster insurance) เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากภัยพิบัติอันเนื่องมาจาก
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

ยุทธศาสตร์การปรับตัวตอ่การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศฉบับใหม่ 
ของสหภาพยุโรป 

  การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นปัญหาทางสิ่งแวดล้อมที่มี
ความเกี่ยวข้องกับสิ่งมีชีวิตทุกชนิด ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศทำให้โลกมีอุณหภูมิสูงขึ ้น เกิดคลื่นความร้อน ไฟป่า ภัยแล้ง 
ระบบนิเวศเสื่อมโทรม ความหลากหลายทางชีวภาพลดลง น้ำทะเลเป็นกรด 
(อันเนื ่องมาจากการมีคาร์บอนไดออกไซด์ในน้ำสูง)  และระดับน้ำทะเล
สูงขึ ้น ซึ ่งสร้างความเสียหายต่อเศรษฐกิจ สุขภาพ และความเป็นอยู่ 
ของมนุษย์ รวมทั ้งยังส่งผลกระทบโดยตรงต่อความมั ่นคงทางอาหาร 
อย่างรุนแรง 
 จากข้อมูลสถิติพบว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้สร้าง  
ความเสียหายต่อเศรษฐกิจของสหภาพยุโรปประมาณ 4.4 แสนล้านบาท 
และหากยังไม่สามารถหยุดยั้ง/ชะลอการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิโลกได้ 
(ไม่เกินกว่า 3 องศาเซลเซียส) อาจทำให้เศรษฐกิจมีความสูญเสีย
เพิ่มขึ้นอย่างน้อย 6.2 ล้านล้านบาท/ปี หรือร้อยละ 1.36 ของ GDP 
สหภาพยุโรป 
 แม้ว่าสหภาพยุโรปจะมีความมุ่งมั่นในการลดการปล่อยก๊าซเรือน 
กระจกให้ได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ตามความตกลงปารีส แต่สหภาพยุโรป
ยังคงได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศอย่างไม่สามารถ
หลีกเลี่ยงได้ โดยเมื่อวันท่ี 24 ก.พ. 64 สหภาพยุโรปได้ออก “ยุทธศาสตร์ 
การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศฉบับใหม่ (The new EU 
Strategy on Adaptation to Cimate change)” ซึ่งมีสาระสำคัญ
เกี่ยวกับวิสัยทัศน์ระยะยาวในการรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(climate-resilience) และผลกระทบที่หลีกเลี่ยงไม่ได้  
    ยุทธศาสตร์ฯ ฉบับใหม่มีความสอดคล้องกับความตกลงปารีส (Paris 
Agreement) กฎหมายสภาพภูมิอากาศ (Climate Law) และนโยบาย 
Green Deal ของสหภาพยุโรป โดยเน้นการปรับตัวอย่างชาญฉลาด รวดเร็ว
และเป ็นระบบมากข ึ ้น  (making adaptation smarter, swifter and 
more systemic) รวมทั้งเร่งรัดการจัดทำความร่วมมือระหว่างประเทศเพือ่
รับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (stepping up inter-national 
action for climate resilience) ทั้งนี ้แนวทางการดำเนินงานของสหภาพ
ยุโรปเพื่อบรรลุเป้าหมายดังกล่าวมี ดังนี ้
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2.4  รับรองการมีน้ำดื่มที่สะอาดอย่างเพียงพอ ควบคูไ่ปกับการส่งเสริม
การใช้น้ำอย่างชาญฉลาด ยั่งยืน ลดการใช้น้ำ/ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
นำกลับมาใช้ใหม่ รวมทั้งส่งเสริมระบบการผลิตทางการเกษตรที่ทันสมัย  
3. การปรับตัวท่ีเป็นระบบมากยิ่งขึ้น (more systemic adaptation) 

3.1 พัฒนายุทธศาสตร์และแผนการปรับตัวในทุกระดับ มีระบบติดตาม 
รายงาน และประเมินผลจากการใช้มาตรการต่าง ๆ   

3.2 สร้างความยืดหยุ่นในการปรับตัวให้แก่ท้องถิ่นและปัจเจกบุคคล 
ผ่านการให้ความช่วยเหลือด้านการเงิน ส่งเสริมให้หน่วยงานในภูมิภาค  
มีส่วนร่วม และการนำวิธีการปรับตัวที่ชาญฉลาดมาใช้ให้เหมาะสม รวมทั้ง
พัฒนาการศึกษา การฝึกอบรม และการเสริมสร้างทักษะแก่แรงงานเพื่อ
เพิ่มโอกาสในการทำงานด้านการอนุรักษ์หรือฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อม 

3.3 ผนวกการสร้างภูมิต้านทานด้านสภาพภูมิอากาศในกรอบนโยบาย 
การคลังของประเทศ เพื่อจัดเตรียมงบประมาณสำหรับกรณีที่เกิดภัยพิบัติ
จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเกิดขึ้น 

3.4 สนับสนุนแนวทางการปรับตัวกับธรรมชาติ (nuture-based solutions 
for adaptation) ซึ ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ต ่อสิ ่งแวดล้อม สังคม และ
เศรษฐกิจ อาทิ การปกป้องและฟื้นฟูพื้นที่ชุ่มน้ำ ป่าพรุ ระบบนิเวศทางทะเล
และชายฝั่ง เพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมือง รวมทั้งการบริหารจัดการป่าไม้และทำ
เกษตรอย่างยั่งยืน 
4. ส่งเสริมการดำเนินงานระหว่างประเทศเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลง 
สภาพภูมิอากาศ 
 4.1 สนับสนุนการเสริมสร้างความยืดหยุ่นและความพร้อมในการรับมือ 
ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระหว่างประเทศ อาทิ เพิ่มขีดความ 
สามารถในการบริหารและประเมินความเสี่ยง ปรับปรุงวิธีการจัดเก็บและ 
วิเคราะห์ข้อมูล รวมทั้งพัฒนาแผนปรับตัวที่สอดคล้องกับความจำเป็นและ
ความเปราะบางของประเทศ 

4.2 เพ่ิมความช่วยเหลือด้านการเงินในการดำเนินงานด้านสภาพภูมิอากาศ 
โดยสหภาพยุโรปจะให้ความช่วยเหลือไปยังประเทศพัฒนาน้อยที่สุด (LDCs) 
และรัฐกำลังพัฒนาที่เป็นเกาะขนาดเล็ก (SIDS) ช่วยเหลือประเทศพันธมิตร 
ในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพื่อการปรับตัว (อาทิ Green Climate Fund 
และ Adapatation Fund) และสนับสนุนการลงทุนที่ช่วยสรา้งภูมิต้านทาน 
ด้านสภาพภูมิอากาศ 

4.3 เสริมสร้างความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนข้อมูลการปรับตัว 
ระดับโลก แบ่งปันแนวทางการแก้ไข/ประสบการณ์ของสหภาพยุโรป รวมทั้ง
ใช้ประโยชน์จากโครงการสังเกตการณ์โลกของสหภาพยุโรป (Copernicus) 

เพื่อช่วยเหลือประเทศพันธมิตรในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
ประเมินความเสี่ยงและเตรียมรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  

ขั้นตอนต่อไป (next step) 
 คณะกรรมาธิการยุโรปจะนำยุทธศาสตร์การปรับตัวต่อการเปลี่ยน 
แปลงสภาพภูมิอากาศ พร้อมด้วยแนวทางการปฏิบัติข้างต้น เสนอต่อ
ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป ในการประชุม Environmental Council 
ในเดือนมิถุนายน 2564 เพื่อพิจารณาหาข้อสรุปต่อไป 

 ยุทธศาสตร์ฯ ฉบับใหม่ของสหภาพยุโรปจะปรับเปลี่ยนทิศทาง 
การดำเนินงานจากการทำความเข้าใจปัญหาไปสู่ “การพัฒนาแนวทาง 
แก้ไข” และเปลี่ยนจากการวางแผนไปสู่ “การลงมือปฏิบัติจริง” 
โดยสหภาพยุโรปเห็นว่า โลกยังสามารถต่อสู้และเตรียมความพร้อม 
ในการรับมือกับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
โดยอาศัยการปรับตัวที่ชาญฉลาด รวดเร็ว และเป็นระบบ รวมทั้ง
เสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ และให้ความช่วยเหลือประเทศ 
ที่ยังขาดความสามารถในการปรับตัว เพื่อให้ทุกภูมิภาคมีภูมิต้านทาน
ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไปด้วยกัน ผู้สนใจสามารถศึกษา
ยุทธศาสตร์ฉบับเต็มได้ที่ https://ec.europa.eu/commission/presscorner/ 
detail/en/ip_21_663 

 ภาคการเกษตรเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักของการปล่อยก๊าซเรือน
กระจก และเป็นภาคที่ได้รับผลกระทบจากโลกร้อนโดยตรง ทำให้ 
การเพาะปลูกเสียหาย ผลผลิตไม่แน่นอน จำนวนสัตว์น้ำลดลง และ
เกิดโรคระบาดที ่มาจากสัตว์อย่างบ่อยครั ้ง จึงจำเป็นต้องเตรียม
มาตรการและแนวทางในการปรับตัวสำหรับภาคเกษตร ทั้งด้านองค์
ความรู้ การวิจัยพันธุ์พืชและสัตว์ และการสนับสนุนการทำเกษตร 
ที่ส่งผลกระทบต่อสภาพภูมิอากาศลดลง อาทิ การทำเกษตรอย่างยั่งยืน 
ระบบนิเวศเกษตร วนเกษตร การทำฟาร์มคาร์บอน และการทำเกษตร
ความแม่นยำสูง รวมท้ังกระตุ้นให้ประชาชนหันมาสนับสนุนการบริโภค
สินค้าเกษตรและอาหาร ทีใ่ห้ความสำคัญต่อสิ่งแวดล้อมและปล่อยกา๊ซ
คาร์บอนต่ำ 

เอกสารอ้างอิง  
- เอกสาร  Communication เร ื ่ อง  “Forging a climate-resilient Europe - the 
new EU Strategy on Adaptation to Climate Change”  
- Q & A : New EU strategy on Adaptation to climate change จากเว ็ บ ไซด์  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_21_664  
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ฟาร์มคาร์บอนช่วยบรรเทาผลกระทบและปรับตัว 
ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

 
 

 ภาคเกษตรมีบทบาทสำคัญต่อการผลิตอาหาร เป็นแหล่งจ้างงาน 
ของคนนับล้านทั่วโลก และทำหน้าที่ดูแลรักษาสภาพภูมิประเทศและพื้นท่ี 
ในชนบท แต่กิจกรรมในภาคเกษตรมีส่วนทำให้มีการปล่อยก๊าซเรือน
กระจก ได้แก่ ก๊าซมีเทน (CH4) ก๊าซไนตรัสออกไซด์ (N2O) และก๊าซ 
คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ก๊าซเรือนกระจกจากภาคเกษตรคิดเป็นสัดส่วน 
ร้อยละ 14 ของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั่วโลก ในขณะเดยีวกัน
ภาคเกษตรก็มีความสามารถในการดักจับ CO2 จากชั้นบรรยากาศและ
นำไปสะสมไว้ในพืชหรือดิน ซึ่งกระบวนการตามธรรมชาตินี้ มีส่วนช่วย
บรรเทาผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
 นโยบาย European Green Deal ของสหภาพยุโรป ได้ตั้งเป้าการเปลีย่น
ผ่านเศรษฐกิจยุโรปไปสู่ความเป็นกลางต่อสภาพภูมิอากาศ ภายในปี 2593 
รวมทั้งปรับเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 
40 เป็นไม่ต่ำกว่าร้อยละ 55 ภายในในป ี2573 อย่างไรก็ตาม เพื่อให้บรรลุ
ว ัตถุประสงค์ตามเป้าหมายดังกล่าว สหภาพยุโรปจะต้องอาศัยการ
ดำเนินงานในทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นภาคอุตสาหกรรม พลังงาน คมนาคม  
ป่าไม้ เกษตร และครัวเรือน 
 ภาคเกษตรมีส่วนช่วยบรรเทาผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศได้ 3 ทาง ได้แก่ (1) ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรม 
การเกษตรโดยตรง (2) เพิ่มการกักเก็บคาร์บอนในดิน และ (3) ใช้พลังงาน 
ชีวมวลหรือพลังงานชีวภาพแทนการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล 
  

 ฟาร์มคาร์บอน (carbon farming) เป็นหนึ่งในแนวทางของภาค
เกษตรในการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยปรับ
แนวทางปฏิบัติในการทำเกษตร เพื่อเพิ่มการสะสมของคาร์บอนในดินให้
ได้นานขึ้น อาทิ การปลูกพืชคลุมดิน การปลูกพืชหมุนเวียน ระบบวน
เกษตร (agroforestry) ลดการไถพรวนดิน ใช้ปุ๋ยธรรมชาติที่มีอินทรีย์
คาร์บอนสูง การอนุรักษ์และฟื้นฟูทุ่งหญ้าธรรมชาติ ฯลฯ 
       ฟาร์มคาร์บอนมีประโยชน์ต่อการเพิ่มความสามารถในการดักจับ 
และสะสมคาร์บอนของพื้นที่เกษตร ฟื้นฟูสุขภาพและความอุดมสมบูรณ์ 
ของดิน รวมถึงทำให้โครงสร้างดิน ความหลากหลายทางชีวภาพ การอุ้มน้ำ 
และสารอาหารในดินดีขึ้น ฟาร์มคาร์บอนจึงเป็นมาตรการที่จะช่วย ดูด
ซับการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากภาคอื่น ๆ และเป็นการสร้างรายได้
ให้แก่เกษตรกรผ่านกลไกการซื้อ-ขายคาร์บอนเครดิต (ลักษณะเดียวกัน
กับโครงการซื้อขายสิทธิ์การปล่อยก๊าซ เรือนกระจกของสหภาพยุโรป
หรือ EU ETS) 
 อย่างไรก็ตาม นักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไม่เห็นด้วยที่จะใช้ภาคเกษตร
เป็นแหล่งดูดซับและชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากภาคอื่น ๆ 
และเป็นส่วนหน่ึงในตลาดการค้าคาร์บอนเครดิต เนื่องจาก 
 1) เป้าหมายสภาพภูมิอากาศท่ีต้ังไว้อาจไม่ประสบผลสำเร็จ 
  โครงการฟาร์มคาร์บอนท่ีจัดตั้งขึ้นเพื่อจำหน่ายคาร์บอนเครดิต
ให้แก่ภาคธุรกิจที่มีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สูง อาจทำให้ภาค 
ธุรกิจขาดความพยายามในการลดก๊าซเรือนกระจก และใช้วิธีซื้อคาร์บอน 
เครดิตชดเชย ทำให้การปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยรวมไม่ลดลง  



สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำสหภาพยุโรป ฉบับท่ี 3 ประจำเดือนมีนาคม 2564 
 

 
 

 

     

 การจัดตั้งตลาดคาร์บอนภาคเกษตรจะต้องใช้เงินในการลงทุนสูง 
เนื่องจากจะต้องมีโครงสร้างในการติดตาม รายงาน ตรวจสอบวิธีการ และ
รับรองการลดก๊าซเรือนกระจกให้เป็นคาร์บอนเครดิต โดยฟาร์มที่สามารถ
ทำการลงทุนอย่างคุ้มทุนได้ส่วนใหญ่จะเป็นฟาร์มขนาดใหญ่ที่ครอบคลุม
พื้นที่หลายร้อยเฮกตาร์ ในขณะที่เกษตรกรรายย่อยจะไม่เห็นความสำคัญ
ในการเข้าร่วมโครงการ 
 2) การสะสมคาร์บอนในดินมีความไม่แน่นอนสูงและวัดค่ายาก  
  การสะสมคาร์บอนในพืชหรือดินมีโอกาสได้รับผลกระทบจากการ 
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหรือจากน้ำมือมนุษย์ ทำให้คาร์บอนที่สะสม
อาจถูกปล่อยออกมา ซึ่งจะสร้างปัญหาต่อการรับรองด้านระยะเวลาในการ
กักเก็บคาร์บอนของภาคเกษตร อีกทั้งยังไม่มีเครื่องมือวัดระดับการกักเก็บ
คาร์บอนในดินที่มีประสิทธิภาพ ทำให้การคำนวณการสะสมของคาร์บอน
ในดินเพื่อแปลงเป็นคาร์บอนเครดิตทำได้ยาก โดยปัจจุบันมีการใช้วิธีเก็บ
ตัวอย่างดินแต่ละจุดและส่งไปวิเคราะห์ ซึ่งเป็นวิธีท่ีมีต้นทุนสูง 
 3) ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงและอธิปไตยทางอาหาร  
  เกษตรกรอาจต้องพึ่งพาธุรกิจการเกษตรข้ามชาติเพิ ่มขึ้น เช่น  
ซื้อเมล็ดพันธ์ุพืช GM ปุ๋ยเคมี สารปราบศัตรูพืช หรืออาหารสัตว์ชนิดพิเศษ 
ที่มีการพัฒนาเพื่อช่วยให้การปล่อยก๊าซเรือนกระจกลดลง และเพิ่มการกัก
เก็บคาร์บอนในดิน อย่างไรก็ตาม แนวทางดังกล่าวจะทำให้เกษตรกรมี
อิสรภาพลดลงและส่งผลกระทบต่อความมั ่นคงทางอาหาร นอกจากนี้ 
ความสามารถในการกักเก็บคาร์บอนในแต่ละพื้นที่ที่ไม่เท่ากัน อาจนำไปสู่
ปัญหาราคาที่ดินแพงและการแก่งแย่งที่ดิน 
 ดังนั้น ฟาร์มคาร์บอนจึงไม่ควรถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อชดเชยการปล่อยก๊าซ 
เรือนกระจกของภาคอื่น ๆ แต่ควรเป็นโครงการที่มุ่งสนับสนุนให้เกษตรกร 
เปลี่ยนไปสู่แนวทางปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีต่อสิ่งแวดล้อมและยั่งยืน  

 ตัวอย่างโครงการในสหภาพยุโรปที ่มุ ่งลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกจากภาคเกษตร และเพ่ิมการกักเก็บคาร์บอนในดิน อาทิ 

  1. โครงการให้ข้อมูลและสร้างความรับรู้ 
- CAP’2ER ของฝรั ่งเศส นำเสนอเครื ่องมือวัดผลกระทบต่อ

สิ่งแวดล้อมจากการเลี้ยงปศุสัตว์ โดยเป็นเครื่องมือออนไลน์ท่ีใช้ง่าย และไม่
มีค่าใช้จ่ายสำหรับประชาชน นักศึกษา เกษตรกร หรือท่ีปรึกษา เพื่อใช้เป็น
ข้อมูลช่วยในการตัดสินใจ นำไปสู่ทางเลือกหรือแนวทางผลิตสินค้าปศุสัตว์
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสภาพภูมิอากาศ 

- Cool Farm Tool ของสหราชอาณาจ ักร  เป ็นเคร ื ่องมือ
คำนวณปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและการกักเก็บคาร์บอนในดิน
ของฟาร์ม รวมทั้งชี ้จุดเสี่ยง (hotspots) และเสนอแนะแผนปฏิบัติการ 
ที่เหมาะสมกับฟาร์มที่ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและผลกระทบต่อ
โลกร้อน 
 2. มาตรการเกษตร-สิ่งแวดล้อม-สภาพภูมิอากาศ  
 - การจ่ายเงินช่วยเหลือผ่านนโยบายเกษตรร่วม (CAP) เพื่อ
ชดเชยต้นทุนที่สูงขึ้น/รายได้ที่ลดลงให้แก่เกษตรกรในการเปลี่ยนไปสู่แนว
ทางการจัดการฟาร์มที่ดีต่อเกษตร-สิ ่งแวดล้อม-สภาพภูมิอากาศ อาทิ 
เกษตรอินทรีย์ การปลูกพืชที่หลากหลาย พืชหมุนเวียน และการจัดการดิน 
เป็นต้น  
 3. การอุดหนุนผ่านโครงการ LIFE และ EIP-AGRI 
 สหภาพยุโรปสนับสนุนโครงการสิ่งแวดล้อมและการดำเนินงาน
ด้านสภาพภูมิอากาศผ่าน LIFE Programme ประมาณ 125,800 ล้านบาท
ในระหว่างป ี2557-2563 และให้เงินอุดหนุนการทำงานของ EIP-AGRI เพื่อ 
สนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับฟาร์มคาร์บอน อาทิ 
 - โครงการ OLIVE4CLIMATE ทีมุ่่งลดคาร์บอนฟุตปริ้นท์ พัฒนา
กระบวนการผลิตน้ำมันมะกอกที่ยั่งยืน และรับรองคาร์บอนเครดิตจากการ
ลดก๊าซเรือนกระจกและเพิ่มการกักเก็บคาร์บอนของสวนมะกอก  
 - โครงการ AGRESTIC ที่ผลักดันให้เกษตรกรนำนวัตกรรมหรือ 
ระบบปลูกพืชที่ลดผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และเพิ่ม 
ประสิทธิภาพในการเพาะปลูก รวมถึงเทคนิคที่ช่วยเพิ่มอินทรีย์คาร์บอน 
และการกักเก็บคาร์บอนในดิน อาทิ การปลูกพืชตระกูลถั่วหรือพืชที่โตเร็ว 
(catch crops) ร่วมกับการปลูกธัญพืชแบบหมุนเวียน 
 4. ตลาดคาร์บอนแบบสมัครใจ (voluntary carbon market)  
  บางประเทศสมาชิกฯ มีการซื ้อขายคาร์บอนเครดิตในตลาด
คาร์บอนในลักษณะสมัครใจ เพื่อสนับสนุนโครงการด้านสิ่งแวดล้อม อาทิ 
  - โครงการ MoorFutures เพื ่อฟื้นฟูป่าพรุทางตอนเหนือของ
เยอรมนี ด้วยการทำให้พื้นที่กลับมาชุ่มน้ำ ซึ่งจะเพิ่มประสิทธิภาพในการดกั
จับและกักเก็บคาร์บอนในดิน การสะสมสารอาหารในดิน และปกป้อง
แหล่งท่ีอยู่อาศัยตามธรรมชาติของสัตว์ โดยคาร์บอนเครดิต (MoorFuture 
certificates) จะถูกจำหน่ายให้แก่ประชาชนทั ่วไป บริษัทเอกชน หรือ
สถาบันที่อยากมีส่วนร่วมสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พื้นที่มีความสำคัญต่อ
ระบบนิเวศ 
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 - โครงการ Carbon AGRI เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากฟาร์มของฝรั่งเศส ด้วยการปรับปรุงแนวทางปฏิบัติในการทำเกษตร โดย
ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดลงหรือการสะสมคาร์บอนที่เพิ่มขึ้นจะถูกคำนวณด้วย CAP’2ER และแปลงเป็นคาร์บอนเครดิต โดยเกษตรกร องค์กร 
หรือบริษัทท่ีเข้าร่วมโครงการจะได้รับเงินชดเชยคาร์บอนเมื่อสิ้นสุดโครงการ (5 ปี)  
 5. โครงการความร่วมมือภายในห่วงโซ่อุปทานอาหาร  
  บางโครงการในสหภาพยุโรปเกิดจากความคิดริเริ่มของร้านค้าปลีกหรือบริษัทอาหาร โดยใช้วิธีจ่ายผลตอบแทนเพิ่มขึ้นให้แก่เกษตรกรที่
ยอมรับเงื่อนไขในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและสภาพภูมิอากาศ อาทิ บริษัท อาหาร SPAR ร่วมกับองค์กร WWF ในออสเตรียได้ดำเนินโครงการ 
“Healthy Soils for Healthy Food” เมื่อปี 2558 เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรทำการเกษตรตามแนวทางการอนุรักษ์ดิน  

 ฟาร์มคาร์บอนอาจเป็นเร่ืองใหม่สำหรับประเทศไทย โดยปัจจุบันมีฟาร์มปศุสัตว์ขนาดใหญ่เพียงไม่กี่แห่งในประเทศที่เร่ิมดำเนินงานแล้ว 
อย่างไรก็ตาม ไทยอาจปรับใช้/สนับสนุนให้เกษตรกรรายย่อยเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพิ่มยิ่งขึ้น 
ผ่านวิธีปฏิบัติต่าง ๆ อาท ิการปลูกพืชคลุมดินและพืชหมุนเวียน การลดการไถพรวนดิน การใช้ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกในฟาร์มก๊าซชีวภาพที่ผลิต
จากมูลสัตว์หรือน้ำเสียภายในฟาร์ม ฯลฯ ซึ่งนอกจากจะช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากภาคเกษตรแล้ว ยังเป็นการเพิ่มการสะสม
คาร์บอนในดิน ประสิทธิภาพการผลิต และรายได้ของเกษตรกร รวมทั้งมีส่วนสำคัญในการผลักดันประเทศก้าวสู่เศรษฐกิจและสังคมคาร์บอนต่ำ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารอ้างอิง : 
- บทความเร่ือง “Carbon Markets and Agriculture : Why carbon offsetting put us on the wrong track” โดย Carbon Market Watch 
- รายงานเร่ือง “Carbon Farming Schemes in Europe : Roundtable background document” โดย DG-CLIMA 
- บทความเร่ือง “Europe revives carbon farming but without access to carbon markets” โดย EURACTIVE จากเวป https://www.euractiv.com/ 
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แผนพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ของสหภาพยุโรป  

(Organic Action Plan) 

 
 พื้นที่เกษตรอินทรีย์ในสหภาพยุโรปมีการขยายตัวในอัตราร้อยละ 66 
ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา จาก 8.3 ล้านเฮกตาร์ในปี 2552 เพิ่มขึ้นเป็น 13.8 
ล้านเฮกตาร์ในปี 2562 โดยปัจจุบันฟาร์มเกษตรอินทรีย์คิดเป็นสัดส่วนร้อย
ละ 8.5 เมื ่อเทียบกับพื้นที่เกษตรทั้งหมดของสหภาพยุโรป และคาดว่า
ภายในปี 2573 สัดส่วนของพื้นที่เกษตรอินทรีย์ในสหภาพยุโรปอาจเพิ่มขึ้น
เป็นร้อยละ 15 – 18 ของพื้นที่เกษตรทั้งหมด  
 ยุทธศาสตร์ Farm to Fork และยุทธศาสตร์ความหลากหลายทางชีวภาพ 
ภายใต้นโยบาย European Green Deal ของสหภาพยุโรป ได้กำหนดให้มี
การขยายพื ้นที ่เกษตรอินทรีย์เพิ ่มขึ ้นเป็นร้อยละ 25 ภายในปี 2573 
อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นการเร่งรัด/ผลักดันการบรรลุวัตถุประสงค์ของ
ยุทธศาสตร์ดังกล่าว คณะกรรมาธิการยุโรปจึงได้ออก “แผนพัฒนาการ
ผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ (Action Plan for Development of Organic 
Production)” เมื่อวันท่ี 25 มี.ค. 64 เพื่อเร่งขยายพื้นที่เกษตรอินทรีย์ใน
สหภาพยุโรป ผ่านมาตรการจูงใจให้เกษตรกรเปลี่ยนมาทำเกษตรอินทรีย์
เพิ ่มมากยิ่งขึ ้น รวมทั้งเพิ ่มช่องทางการเข้าถึงสินค้าเกษตรและอาหาร
อินทรีย์โดยแผนดังกล่าวครอบคลุมระยะเวลา 7 ปี (ตั้งแต่ป ี2564 - 2570) 
ซึ่งแบ่งเป็น 3 เสาหลัก และแผนปฏิบัติรวม 23 ข้อ ดังนี ้
 เสาหลักที่ 1 เพิ่มความต้องการซื้อและสร้างความเช่ือมั่นให้แก่ผู้บริโภค  
 1. ส่งเสริมให้ฟาร์มเกษตรอินทรีย ์และ EU organic logo เป็นที่รู้จัก  
  - ข้อมูลและการสื่อสาร : มุ่งเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับเกษตรอินทรยี์ 
เก็บรวบรวมข้อมูลประโยชน์จากการทำเกษตรอินทรีย์  สื่อสารข้อมูลผ่าน
สื่อสังคมออนไลน์ รวมทั้งตรวจติดตามว่าผู ้บริโภครู้จักเครื ่องหมาย EU 
organic logo เพิ่มขึ้นหรือไม่ในช่วงระหว่างปี 2563 – 2565 
  - ประชาสัมพันธ์ : จัดสรรงบประมาณประชาสัมพันธ์สินค้า
เกษตรอินทรีย์ เพื่อกระตุ้นความต้องการซื้อทั้งในสหภาพยุโรปและประเทศ
ที่สาม รวมทั้งใช้ประโยชน์จากข้อตกลงการค้าเพื่อขยายการส่งออกสินค้า
เกษตรอินทรีย์ 

 2. การจัดซ้ือจัดจ้างสาธารณะ  
  - Green Public Procurement : ผนวกสินค้าเกษตรอินทรีย์
เป็นส่วนหนึ่งของเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างสีเขียว โดยให้โรงอาหารสาธารณะ 
ต่าง ๆ (โรงเรียน โรงพยาบาล สถาบันของรัฐ ฯลฯ) จัดซื้ออาหารที่ยั ่งยืน 
เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม  
 3. เสริมสร้างความแข็งแกร่งของโครงการอาหารในโรงเรียน  
   - EU school scheme : โครงการแจกผัก ผลไม้ และนมใน
โรงเรียน เพื่อช่วยปลูกฝังนิสัยการบริโภคอาหารที่ดีต่อสุขภาพ ควบคู่ไปกับ
การให้ความรู้เรื่องการเกษตรและการบริโภคที่ยั่งยืน โดยสหภาพยุโรปมี
แผนที่จะทบทวนกรอบ EU school scheme ในปี 2566 และจะผลักดัน
ให้ประเทศสมาชิกฯ เพิ่มการแจกสินค้าเกษตรและอาหารอินทรีย์ให้นักเรียน 
 4. ป้องกันการปลอมแปลงและการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค  
   - ต่อสู้การปลอมแปลงอาหาร : เสริมสร้างความร่วมมือระหว่าง
ประเทศสมาชิกฯ กับประเทศที่สามในการกำกับดูแลระบบการควบคุม 
(control systems) แลกเปลี่ยนประสบการณ์/แนวทางปฎิบัติที่ดีระหว่าง
ประเทศสมาชิกฯ เพื่อป้องกันการปลอมแปลงสินค้าเกษตรอินทรีย์ ควบคุม
การนำเข้าอย่างเข้มงวด กำหนดมาตรการลงโทษที่เข้มงวดมากยิ่งขึ้น แจ้ง
ให้ผู ้บริโภครับทราบเมื่อมีสินค้าปลอมแปลงถูกนำออกจากตลาด  และ
พัฒนาระบบแจ้งเตือนภัยล่วงหน้า 
 5. ระบบการตรวจสอบย้อนกลับที่แข็งแกร่งและโปร่งใส  
   - ฐานข้อมูล : ตั้งแต่ปี 2564 เป็นต้นไป คณะกรรมาธิการยุโรป
จะจัดทำฐานข้อมูลหนังสือรับรองสินค้าเกษตรอินทรีย์ของผู้ประกอบการใน
สหภาพยุโรปและประเทศท่ีสาม รวมทั้งสนับสนุนให้ control authorities 
และ control bodies ตรวจสอบรับรองสินค้าเกษตรอินทรีย์ผ่านระบบ 
TRACES เพิ่มขึ้น 
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- เทคโนโลยีดิจิทัล : นำหนังสือเดินทางดิจิทัล (digital passports) 
และเทคโนโลยี blockchain มาปรับใช้กับสินค้าเกษตรอินทรีย์  เพื่อ
ประโยชน์ในการตรวจสอบย้อนกลับ เพิ่มความโปร่งใสในห่วงโซ่อุปทาน 
และสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค 
 6.  การมีส่วนร่วมของภาคเอกชน  
 - สนับสนุนให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมส่งเสริมอาหารอินทรีย์ : อาทิ 
นำเสนออาหารอินทรีย์ผ่านร้านค้าปลีก ซุปเปอร์มาร์เก็ต หรือร้านอาหาร 
โดยภาคเอกชนอาจผนวกเกษตรอินทรีย์เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายพัฒนา
ธุรกิจที่ยั่งยืน อาทิ จำหน่ายอาหารอินทรีย์ในโรงอาหาร หรือแจก bio-
cheques สำหรับซื้อสินค้าเกษตรและอาหารอินทรีย์ 

 เสาหลักที่ 2 กระตุ้นการเปลี่ยนไปสูร่ะบบเกษตรอินทรีย์ และเสริมสร้าง
ความแข็งแกร่งตลอดห่วงโซ่่คุณค่า 
 1.  สร้างแรงจูงใจให้เกษตรกรเปลี่ยนไปสู่ระบบเกษตรอินทรีย์  
  - นโยบายเกษตรร่วม (CAP) และประมงร่วม (CFP) : ประเทศ
สมาชิกฯ สามารถนำมาตรการภายใต้ CAP ใม่ว่าจะเป็นโครงการด้าน
สิ่งแวดล้อม หรือโครงการพัฒนาชนบท เพื่อกระตุ้นการเติบโตของภาค
เกษตรอินทรีย์ อาทิ ให้ความช่วยเหลือด้านเทคนิค ให้บริการคำปรึกษา 
รวมทั้งแลกเปลี่ยนความรู้ นวัตกรรม และแนวทางการปฏิบัติที่ดีด้านเกษตร
อินทรีย์ นอกจากน้ี ประเทศสมาชิกฯ สามารถใช้เงินจากกองทุนกิจการทาง
ทะเลและการประมงสหภาพยุโรป (EMFAF) เพื่อส่งเสริมการเติบโตของ
ภาคการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอินทรีย์ 
 2.  การวิเคราะห์ภาคเกษตรอินทรีย ์ 
  - เตรียมข้อมูล : เผยแพร่ข้อมูลการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ใน 
สหภาพยุโรป (พื้นที่ จำนวนฟาร์ม ฯลฯ) และจัดทำรายงานประจำปีด้าน
การนำเข้าสินค้าเกษตรอินทรีย์จากประเทศที่สาม ซึ่งการจัดเก็บ รวบรวม 
วิเคราะห์ และเผยแพร่ข้อมูลอย่างสม่ำเสมอจะสร้างความโปร่งใสในตลาด 
และเพ่ิมความเช่ือมั่นในภาคเกษตรอินทรีย์  
  - พัฒนาการเก็บข้อมูลตลาด : เสริมสร้างความร่วมมือระหว่าง 
ประเทศสมาชิกฯ และข้อมูลจากระบบ EU Market Observatories 
 3.  องค์กรผู้ผลิต และการรับรองสิินค้าเกษตรอินทรีย์แบบกลุ่ม  
  - สนับสนุนการจัดตั้งองค์กรผู้ผลิต (POs) : ส่งเสริมให้ประเทศ
สมาชิกฯ จัดทำกองทุนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรอินทรีย์ในการจัดตั้งหรือเข้า
ร่วม POs ซึ่งจะช่วยพัฒนาสถานะของเกษตรกรอินทรีย์ในห่วงโซ่อุปทาน 
โดยเฉพาะในการต่อสู้กับการปฏิบัติทางการค้าที่ไม่เป็นธรรม 

 - การรับรองเกษตรอินทรีย์แบบกลุ่ม (group certification) : 
เป็นวิธีช่วยเหลือเกษตรกรรายย่อยลดค่าใช้จ่ายในการขอตรวจรับรอง
ด้านเกษตรอินทรีย์ ลดความยุ่งยากด้านงานเอกสาร และเสริมสร้าง 
ความแข็งแกร่งของเครือข่ายเกษตรกรอินทรีย์ในท้องถิ่น 
 4.  การแปรรูปในท้องถิ่นและห่วงโซ่อุปทานแบบสั้น  
  - ส่งเสริมการแปรรูปในท้องถิ่น และวงจรการค้าที ่สั ้นลง : 
ตั้งแต่ปี 2566 เป็นต้นไป สหภาพยุโรปจะส่งเสริมการจัดตั้งธุรกิจแปรรูป
ขนาดเล็กในท้องถิ่น และจำหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์ผ่านวงจรการค้าท่ี
สั้นลง ซึ่งจะเป็นหนึ่งในมาตรการในการแก้ไขปัญหาด้านสภาพภูมิอากาศ 
และยังเป็นโอกาสในการต่อยอดไปสู่ธุรกิจอื่น ๆ อาท ิการท่องเที่ยว การจัดตั้ง
ชุมชนอินทรีย์ (bio-district) ฯลฯ  
  - ส่งเสริมการทำเกษตรอินทรีย์ในชนบท : มาตรการส่งเสริม
การทำเกษตรอินทรีย์ในชนบท เพิ่มการมีส่วนร่วมทางสังคม (social 
inclusion) ส่งเสริมสภาพการทำงานและความเป็นอยู่ที่ดี  เพิ่มการจ้าง
งานในกลุ่มเกษตรกรหนุ่มสาว รวมทั้งส่งเสริมความเท่าเทียมกันระหว่างเพศ 
(gender equity) 
 5.  โภชนาการอาหารสัตว์  
  - การวิจัยและนวัตกรรม : กองทุน Horizon Europe สนับสนุน
การวิจัยและนวัตกรรมด้านวิตามิน สารอินทรีย์ และแหล่งโปรตีนทดแทน 
ต่าง ๆ (แมลง สาหร่าย ของเหลือภาคประมง/การเพาะเลี้ยง สัตว์น้ำ ฯลฯ) 
เพื่อใช้เป็นสารเติมแต่งหรือโปรตีนอาหารสัตว์ทดแทน ช่วยเพิ่มอุปทาน
อาหารสัตว์ในท้องถิ่น และความหลากหลายทางโภชนาการ  
 6.  การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอินทรีย ์ 
  - การวิจัยและนวัตกรรมด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอินทรีย์  : 
อาทิ พัฒนาสารอาหารทางเลือกใหม่ วิธีการผสมพันธุ์ แนวทางส่งเสริม 
สวัสดิภาพสัตว์ในการเพาะเลี ้ยงสัตว์น้ำ  ส่งเสริมการลงทุนในระบบ 
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำร่วมกันหลายชนิด ศึกษาปัจจัยท่ีขัดขวางการเติบโตของ
ภาค การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอินทรีย์ในสหภาพยุโรป และนำเสนอแนวทาง
ปฏิบัติในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอย่างยั่งยืน 
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 เสาหลักท่ี 3 ส่งเสริมบทบาทภาคเกษตรอินทรีย์ต่อความยั่งยืน  
 1. ลดผลกระทบต่อสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม  
   - ลดก๊าซเรือนกระจก : ภาคเกษตรและการเพาะเลี ้ยงสัตว์น้ำ
อินทรีย์จะช่วยให้ยุโรปบรรลุเป้าหมาย carbon neutral ภายในปี 2593 
ผ่านการลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก และทำหน้าที่เป็นแหล่งดูดซับก๊าซ
คาร์บอน โดยตั้งแต่ปี 2565 เป็นต้นไป สหภาพยุโรปจะจัดตั้งเครือข่าย
เกษตรอินทรีย์ที ่ส่งผลดีต่อสภาพภูมิอากาศ ส่งเสริมการแลกเปลี่ยน
แนวทางปฏิบัติที่ดีในการทำเกษตรอินทรีย์ และสนับสนุนการจัดตั้งฟาร์ม
คาร์บอน 
 2. ความหลากหลายทางชีวภาพทางพันธุกรรม และผลผลิต  
  - เพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพและผลผลิต : กองทุน Horizon 
Europe สนับสนุนการวิจัยเกี ่ยวกับการเก็บรักษาและใช้ทรัพยากร 
พันธุกรรม การผสมพันธุ ์และการมีเมล็ดพันธุ์อินทรีย์ที่พอเพียง การผลักดัน
การแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับวัสดุที่เหมาะสมกับการทำเกษตรอินทรีย์ 
รวมทั้งการวิจัยและนวัตกรรมที่มุ่งเพ่ิมปริมาณผลผลิตอินทรีย์ 
 3. ปัจจัยการผลิตและผลิตภัณฑ์อารักขาพืชทางเลือก  
   - พัฒนาปัจจัยการผลิตและผลิตภัณฑ์อารักขาพืชทางเลือก : สาร
บางชนิด อาทิ ทองแดง ได้รับอนุญาตให้ใช้เป็นสารกำจัดศัตรูพืชในการ
ทำเกษตรอินทรีย์ แต่อาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและดิน ดังนั้น 
สหภาพยุโรปจึงสนับสนุนการวิจัย/พัฒนาทางเลือกใหม่ทดแทนการใช้
ปัจจัยการผลิตซึ่งยังเป็นที่ถกเถียงกัน และส่งเสริมการใช้สารชีวภัณฑ์
กำจัดศัตรูพืช (biopesticides) เป็นทางเลือกทดแทน 
 4. สวัสดิภาพสัตว์  
   - ส่งเสริมสวัสดิภาพสัตว์ : การเลี้ยงปศุสัตว์อินทรีย์่จะต้องพิจารณา
ถึงสวัสดิภาพสัตว์  ซ ึ ่งเป็นผลดีต ่อสุขภาพสัตว์และคุณภาพอาหาร  
โดยฟาร์มปศุสัตว์อินทรีย์จะรับรองว่าสัตว์จะได้รับการปฏิบัติที่ดีตั้งแต่
การเลี ้ยงดูไปจนถึงการเชือด ซึ ่งสอดคล้องกับความต้องการและ
พฤติกรรมตามธรรมชาติของสัตว์ 
 5. การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ  
   - พลาสติก : เกษตรอินทรีย์สามารถช่วยแก้ไขปัญหาพลาสติกได้
ผ่านการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ การใช้ซ้ำ รีไซเคิล ใช้พลาสติก
ชีวภาพ หรือใช้พลาสติกที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพเพิ่มขึ้น  
  - น้ำ : ส่งเสริมการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน ลดการ
รั่วไหลของสารอาหารและสารปราบศัตรูพืชจากภาคเกษตร 

แผนปฎิบัติการฯ ฉบับใหม่จะเป็นแรงขับเคลื่อนให้การผลิตและ 
ความต้องการซื้ออาหาร-สินค้าเกษตรอินทรีย์ในสหภาพยุโรปเติบโต 
สร้างความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภค และส่งเสริมบทบาทภาคเกษตรอินทรีย์ 
ต่อความยั่งยืน แผนปฏิบัติการฯ ยังสอดคล้องกับเป้าหมายหลายข้อ
ภายใต้ยุทธศาสตร์ Farm to Fork และความหลากหลายทางชีวภาพ 
ได้แก่ ลด การใช้สารปราบศัตรูพืช ลดการรั่วไหลของสารอาหารและ
พัฒนาไปสู่สังคมไร้มลพิษ (Zero Pollution Ambition) อย่างไรก็ดี 
เป้าหมายเพ่ิม พ้ืนท่ีเกษตรอินทรีย์เป็นร้อยละ 25 และพัฒนาไปสู่ระบบ 
อาหารที่ย่ังยืน จะประสบความสำเร็จได้จะต้องอาศัยเคร่ืองมือการเงิน 
มาตรการจูงใจ และความร่วมมือจากทุกฝ่ายตั้งแต่ระดับทอ้งถิ่นจนถึง 
ความร่วมมือระหว่างประเทศ 

สำหรับประเทศไทยอาจได้รับผลกระทบจากสหภาพยุโรปเพ่ิม 
ความเข้มงวดในการตรวจสอบสินค้าเกษตรอินทรีย์นำเข้า เพ่ือป้องกัน 
การปลอมแปลงหรือสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐาน แต่ในอีกด้านหนึ่ง การที่ 
ผู้บริโภคตื่นตัวและตระหนักถึงประโยชน์ที ่ได้รับจากการสนับสนุน 
สินค้าเกษตรอินทรีย์จะช่วยส่งเสริมให้ไทยมีโอกาสขยายการส่งออก 
เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะสินค้าที่ตลาดสหภาพยุโรปยังมีความต้องการสูง 
หรือมีข้อจำกัดในการผลิต เช่น ผักผลไม้จากเขตร้อน ข้าว สัตว์น้ำ 
เพาะเลี้ยงอินทรีย์   

เอกสารอ้างอิง : Commission Communication - action plan for the 
development of the organic production in EU 
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