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สวัสดีท่านผู้อ่านครับ 

เศรษฐกิจหมุนเวียน หรือ Circular Economy เป็นหนึ ่งในแนวทางสำคัญของสหภาพยุโรป 

ที่จะผลักดันแผนปฏิรูปสีเขียว (European Green Deal) ให้ประสบความสำเร็จและเป็นรูปธรรม เช่น  

การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้เหลือศูนย์ภายในปี ค.ศ. 2050 การลดใช้สารเคมีและยาฆ่าแมลง และ

การลดการใช้ภาชนะที่ทำด้วยพลาสติก ในส่วนของประเทศไทยรัฐบาลได้ประกาศให้ ‘เศรษฐกิจชีวภาพ-

เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว’ (Bio-Circular-Green Economy: BCG Model) เป็นวาระแห่งชาติ 

ในการขับเคลื่อนประเทศให้มุ่งสู่การเติบโตทางเศรษฐกิจที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและสังคม   

วารสารสำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำสหภาพยุโรป ฉบับที่ 5 ประจำเดือน

พฤษภาคม 2564 นี้  จึงขอนำเสนอบทความที่เกี ่ยวกับเศรษฐกิจชีวภาพหมุนเวียนและการปรับตัว 

ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของสหภาพยุโรป เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้สนใจได้พิจารณาใช้ประโยชน์ 

ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป   

พรเทพ ศรีธนาธร 



 

  สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำสหภาพยุโรป ฉบับท่ี 5 ประจำเดือนพฤษภาคม 2564 

 เศรษฐก ิจช ีวภาพหมุนเวียน  (circular bioeconomy) เป็น 
โมเดลเศรษฐกิจใหม่ที่สนับสนุนเป้าหมายภายใต้ European Green Deal 
ได้แก่ การเป็นภูมิภาคแรกของโลกที่มีความเป็นกลางด้านสภาพภูมิอากาศ 
(climate neutral) การปล่อยคาร์บอนเป็นศูนย์ภายในปี 2593 การแก้ไข
ปัญหาด้านความหลากหลายทางชีวภาพ และการพัฒนาระบบอาหารที่
ยั่งยืน ดีต่อสุขภาพ สิ่งแวดล้อม และสภาพภูมิอากาศ นอกจากน้ี เศรษฐกิจ
ชีวภาพหมุนเวียนจะเป็นแรงขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจสหภาพยุโรปเติบโต
อย่างชาญฉลาด ยั่งยืน และทั่วถึง (smart, sustainable and inclusive 
growth) 
 Circular bioeconomy เป็นการผสมผสานระหว่างเศรษฐกิจ  2 
ระบบ ได้แก่   

- เศรษฐกิจชีวภาพ (bioeconomy) การนำความรู้ เทคโนโลยี 
หรือนวัตกรรมมาใช้ประโยชน์ในการแปลงทรัพยากรชีวภาพ (อาทิ พืช สัตว ์
ป่าไม้ สัตว์น้ำ และจุลินทรีย์) ไปเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีขึ้นและมีมูลค่าเพิ่ม (อาทิ 
อาหารคน อาหารสัตว์ ผลิตภัณฑ์ชีวภาพ เชื้อเพลิงชีวภาพ ฯลฯ) 

- เศรษฐกิจหมุนเวียน (circular economy) ระบบเศรษฐกิจที่
มุ่งลดของเสีย และใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

สหภาพยุโรปสนับสนุนเศรษฐกิจชีวภาพ 

หมุนเวียนที่ยั่งยืน 

 Circular bioeconomy เป็นจุดร่วมระหว่างเศรษฐกิจ 2 ระบบ 
มุ ่งเรื ่องการใช้ทรัพยากรชีวภาพอย่างมีประสิทธิภาพ ปลอดภัยต่อ 
สิ่งแวดล้อม ลดการพึ่งพาการใช้ทรัพยากรจากคาร์บอนฟอสซิล (เช่น 
น้ำมันเชื้อเพลิง ถ่านหิน ก๊าซธรรมชาติ ปุ๋ยเคมี) รวมถึงนำของเสียหรือ
ผลิตภัณฑ์พลอยได้มาพัฒนาให้เกิดประโยชน์  
 Circular bioeconomy จะทำให้การผลิตและการใช้ทรัพยากร 
เปลี่ยนไป โดยหันเหออกจากเศรษฐกิจแบบเส้นตรง (linear economy) 
ที่นำทรัพยากรธรรมชาติจำนวนมหาศาลออกมาใช้ นำไปผลิต ใช้งาน 
และทิ้งไป ทำให้เกิดปัญหาขยะ ทรัพยากรเสื่อมโทรม และสร้างมลพิษ 
โดยการเปลี่ยนไปสู่เศรษฐกิจชีวภาพหมุนเวียน (circular bioeconomy) 
จะให้ความสำคัญกับการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอย่างคุ ้มค่า การ
จัดการขยะ ลดของเสียให้น้อยลงหรือเท่ากับศูนย์ ใช้วัสดุทางเลือก และ
สร้างมูลค่าเพิ่มจากวัสดุเหลือใช้ 
สหภาพยุโรปสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพหมุนเวียนที่ยั่งยืน 
 สหภาพยุโรปได้กำหนดยทุธศาสตรเ์ศรษฐกิจชีวภาพครั้งแรกเมือ่ปี 
2555 เพื่อสนับสนุนการพัฒนาอย่างยั่งยืนในระยะยาว และต่อสู้กับความ 
ท้าทายต่าง ๆ (อาทิ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ระบบนิเวศ/ดิน 
เสื่อมโทรม และความต้องการอาหารและพลังงานที่เพิ่มขึ้น) โดยเศรษฐกิจ
ชีวภาพจะช่วยลดการพึ่งพาทรัพยากรที่ใช้แล้วหมดไป (non-renewable 
resources) นำไปสู่นวัตกรรมที่จะทำให้การผลิตและการใช้ทรัพยากรมี  
ประสิทธิภาพมากขึ้น 
 จากข้อมูลปี 2558 ภาคเศรษฐกิจชีวภาพของสหภาพยุโรปมีการ 
จ้างงานประมาณ 18 ล้านคน มีมูลค่าหมุนเวียนราว 2.3 ล้านล้านยูโร 
และสร้างมูลค่าเพิ่มปีละ 621,000 ล้านยูโร โดยภาคเกษตร ภาคอาหาร-
เครื่องดื่ม และอุตสาหกรรมการเกษตรมีมูลค่าหมุนเวียนสูงสุด 
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 ในปี 2561 สหภาพยุโรปได้มีการปรับปรุงยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ
ชีวภาพเพื่อให้มีความสอดคล้องกับเรื่องเร่งด่วน (priorities) และข้อผูกพัน
ระดับนานาชาติ ไม่ว่าจะเป็นเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั ่งยืนขององค์กร
สหประชาชาติ (SDGs) ความร่วมมือในการต่อสู ้กับปัญหาโลกร้อนตาม
ข้อตกลงปารีส (Paris Agreement) โดยคณะกรรมาธิการยุโรปได้ผนวก
เป้าหมายความยั่งยืน (sustainability) และการหมุนเวียน (cirucularity) 
ใหเ้ป็นหัวใจหลักของยุทธศาสตร์เศรษฐกิจชีวภาพฉบับใหม่ โดยเชื่อมโยง
ความสัมพันธ์ระหว่างเศรษฐกิจ สังคม และสิ ่งแวดล้อมเข้าด้วยกัน 
รวมทั้งให้ความสำคัญกับภาคเกษตร ป่าไม้ ประมง และการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ำมากยิ่งขึ้น  
 เศรษฐกิจชีวภาพหมุนเวียนที ่ยั ่งยืน (sustainable and circular 
bioeconomy) มีบทบาทต่อการเพิ่มความหลากหลายของอุปทานอาหาร 
อาหารสัตว์ และวัตถุดิบ สนับสนุนเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือน 
กระจก แผนเศรษฐกิจหมุนเวียน และแผนพัฒนานวัตกรรมพลังงานสะอาด 
ของสหภาพยุโรป รวมทั้งส่งเสริมการจ้างงานและการพัฒนาชนบท 

เศรษฐกิจชีวภาพหมุนเวียนสนับสนุนยุทธศาสตร์ Farm to Fork 
 เศรษฐกิจชีวภาพหมุนเวียนจะสนับสนุนยุทธศาสตร์ F2F ในด้าน 
ต่าง ๆ ดังนี ้ 
 • ทดแทนการใช้ทรัพยากรจากฟอสซิล (fossil-based resources) 
ด้วยทรัพยากรชีวภาพที่สามารถหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่  วัตถุดิบมือสอง
หรือวัสดุเหลือใช้อินทรีย์  
 • ลดการสูญเสียสารอาหาร (nutrients) 
 • สร้างห่วงโซ่การผลิตและแปรรูปอาหารที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
และคุ้มค่ามากข้ึน (greener and cost-effective)  
 • พัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ชีวภาพที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพและ 
มีความยั่งยืน  
 • เปลี่ยนขยะหรือของเหลือชีวภาพไปเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีมีมูลค่าเพิ่ม  
 • เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตรและอาหาร โดยลด
การใช้ทรัพยากร ลดการสูญเสีย และลดผลระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

ตัวอย่างเศรษฐกิจชีวภาพหมุนเวียนในภาคอาหาร-สินค้าเกษตร  
 ‣ การผลิตวัสดุหรือวิธีการผลิตแบบใหม่ เศษที่เหลือจากการทำ
การเกษตร หรือจากโรงงานแปรรูปอาหารสามารถนำไปผลิตพลาสติก
ชีวภาพ, การนำชีวมวลจากสาหร่ายไปแปรรูปเป็นสารเคมีโพลิเมอร์   

เชื ้อเพลิงชีวภาพ หรือส่วนประกอบในอาหาร (สีผสมอาหาร) , ขยะ
อินทรีย์จากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่นำไปผลิตก๊าซชีวภาพหรือปุ๋ย, วัตถุดิบ
ชีวภาพที่นำไปผลิตเป็นวัสดุทางการแพทย์ด้วยเครื่องพิมพ์์ 3 มิติ 

‣ การสร้างมูลค่าเพิ่มจากพืชหรือของเหลือใช้ทางการเกษตร  
ชีวมวลจากเศษไม้สามารถผลิตเส้นใยเสื้อผ้า, ไฟเบอร์จากต้น flax แปรรูป
เป็นชิ้นส่วนรถยนต์, สารไคตินจากกสัตว์น้ำหรือแมลงนำมาเป็นส่วนผสม
ในเครื ่องสำอางค์, กล่องกระดาษผลิตจากเศษเหลือจากการเพาะปลูก
มะเขือเทศ (ใบและลำต้น) 
 ‣ การจัดการขยะชีวภาพ การย่อยสลายขยะชีวภาพในสภาพแวดลอ้ม 
ที่ปราศจากออกซิเจนช่วยลดปัญหากลิ่นและสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่ม 
(เช่น ก๊าซธรรมชาติ อินทรีย์วัตถุ และสารอาหารที่ใช้แทนปุ๋ยเคมี), เศษผัก
และผลไม้สามารถเปลี่ยนเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มได้หลากหลาย (เช่น 
สารต้านอนุมูลอิสระ ไฟเบอร์ วิตามิน และกรดไขมันไม่อิ่มตัว) 
 ‣ ยืดอายุการใช้งานของผลิตภณัฑ์และวัสดุ การออกแบบผลติภณัฑ์
จากไม้หรือพลาสติกชีวภาพที่สามารถทำความสะอาด บำรุงรักษา หรือ
ซ่อมแซม จะช่วยยืดอายุการใช้งานของวัสดุ ลดปริมาณขยะ และลดการใช้ 
ทรัพยากรและพลังงานในการผลิตสินค้าช้ินใหม่ 

 แม้ว่าเศรษฐกิจชีวภาพหมุนเวียนเป็นทิศทางการขับเคลื่อนเศรษฐกจิ
ของกลุ่มประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป แต่อาจส่งผลกระทบต่อประเทศที่
สาม โดยเฉพาะประเทศที่กำลังพัฒนา เนื่องจากที่ผ่านมาสหภาพยุโรปมี
การพึ่งพาการนำเข้าวัตถุดิบจากประเทศอื่น ๆ เป็นอย่างมาก ซึ ่งการ
เปลี่ยนไปสู่ระบบเศรษฐกิจชีวภาพหมนุเวียน ทีย่ึดหลักการรักษาทรัพยากร
ไว้ให้นานท่ีสุด หรือใช้วัตถุดิบทดแทนจากการรีไซเคิล อาจทำให้การนำเข้า
สินค้า/วัตถุดิบขั้นต้นจากต่างประเทศลดลง 

 นอกจากนี้ สหภาพยุโรปอาจนำมาตรฐานความยั่งยืนต่าง ๆ มา
บังคับใช้เพื่อเป็นเกณฑ์ควบคุมการนำเข้าสินค้า/วัตถุดิบจากต่างประเทศ 
(อาท ิมาตรฐานสิ่งแวดล้อม ระดับคาร์บอนฟุตพริ้นท์ การใช้พลังงาน) หรือ
การปรับใช้หลักการขยายขอบข่ายความรับผิดชอบของผู้ผลิต (Extended 
Producer Responsibility) ซึ่งครอบคลุมตลอดทั้งวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ 
ตั้งแต่การผลิตไปจนถึงหลังการบริโภค โดยผู้ผลิตต้องเข้ามามีส่วนร่วมใน 
การบริหารจัดการบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้ว ซึ่งจะส่งผลให้ผู้ผลิต/ผู้ส่งออกใน 
ประเทศท่ีสามมีต้นทุนสูงขึ้น หรือต้องเปลี่ยนไปใช้บรรจุภัณฑ์ที่สามารถใช้
ซ้ำหรือรีไซเคิลได้  
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ประเทศไทยและโมเดลเศรษฐกิจ Bio-Circular-Green Economy 
 รัฐบาลไทยได้ประกาศให้โมเดล Bio-Circular-Green Economy 
(BCG) เป็นวาระแห่งชาติ เป็นยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศ
ไทยในช่วงระหว่างปี 2564-2569 โดยดึงคนรุ่นใหม่ที่มีความรู้/ความสามารถ
เข้ามาร่วมขับเคลื่อน/ปฏิรูปเศรษฐกิจ โดยใช้จุดเด่นและศักยภาพของ
ไทยในเรื่องการเกษตร การสาธารณสุข การท่องเที่ยว และการพัฒนาขีด
ความสามารถ 

 BCG Economy Model เป็นรูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจใหม่ที่
ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมมาเสริมสร้างจุดแข็งของไทยใน
ด้านต่าง ๆ อาทิ เกษตรและอาหาร สุขภาพและการแพทย์ พลังงาน วัสดุ
และเคมีชีวภาพ การท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ รวมถึงความ
หลากหลายทางชีวภาพและวัฒนธรรม เพื่อขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจไทย
เติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน สร้างความสามารถในการพึ่งพาตนเอง 
สร้างภูมิคุ้มกัน และสามารถฟ้ืนตัวได้อย่างรวดเร็ว 

 BCG Economy Model ของไทยมีความสอดคล้องกับแผน 
European Green Deal และนโยบายเศรษฐกิจชีวภาพหมุนเวียนที่
ยั ่งย ืนของสหภาพยุโรป  ซ ึ ่งครอบคลุมหลายสาขาตั ้งแต ่เกษตร 
อุตสาหกรรม สิ่งแวดล้อม สภาพภูมิอากาศ และพลังงาน โดยมุ่งให้
เศรษฐกิจเติบโตอย่างยั่งยืน มีการปล่อยคาร์บอนต่ำ ใช้ทรัพยากรและ
พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันและการจ้างงาน 
ซึ่งไทยอาจศึกษาแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจของสหภาพยุโรปเป็น
แบบอย่าง ตลอดจนแสวงหาความร่วมมือระหว่างไทย-สหภาพยุโรปด้าน
การวิจัย นวัตกรรมและเทคโนโลยี ที่จะช่วยเสริมสร้างให้เศรษฐกิจไทย
เติบโตอย่างยั่งยืน และสามารถตอบสนองต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงของ
โลก 

เอกสารอ้างอิง :  - The Circular Economy and the bioeconomy ; European Environment Agency (EEA) Report No 8/2018 
 - The "Circular Bioeconomy" - Concepts, Opportunities and Limitations ; Nova-Institute for Ecology and Innovation (Germany) 
    Nova paper #9 on bio-based economy 2018-01 
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แผนปฏิบัติการเพื่อลดการปล่อยมลพิษของสหภาพยุโรป 
(EU Action Plans : Towards Zero Pollution for Air, 

Water and soil)  

      นอกจากเป็นผู้นำด้านการต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแล้ว 
สหภาพยุโรปยังมีความมุ่งมั่นในการจัดการกับมลพิษต่าง ๆ โดยเมื่อวันที ่
12 พฤษภาคม 2564 คณะกรรมาธิการยุโรปได้รับรอง “แผนปฏิบัติการ
เพื่อลดการปล่อยมลพิษ (EU Action Plan : Towards Zero Pollution for 
Air, Water and Soil)” ซึ่งได้กำหนดให้ภายในปี 2593 มลพิษทางอากาศ น้ำ 
และดินจะต้องลดลงอยู่ในระดับที่ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ระบบนิเวศ
ทางธรรมชาติ และอยู่ภายในขอบเขตที่โลกรับมือได้ 
     ความมุ่่งมั่นของสหภาพยุโรปในการลดการปล่อยมลพิษให้เหลือศูนย์ 
(zero pollution ambition) นี้ สอดคล้องกับวาระด้านการพัฒนาที่ยั ่งยืน
ขององค์การสหประชาชาติ (2030 Agenda of Sustainable development) 
เป้าหมายความเป็นกลางด้านสภาพภูมิอากาศ (climate neutral) 
ยุทธศาสตร์เศรษฐกิจหมุนเวียน การฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพ 
และนโยบาย European Green Deal ของสหภาพยุโรป 
 สหภาพยุโรปได้มีการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเพื่อลดการปล่อยมลพิษ 
โดยผนวกประเด็นด้านการหลีกเลี่ยงการก่อมลพิษในทุกนโยบายที่เกี่ยวข้อง 
รวมทั้งกำหนดเป้าหมายการลดมลพิษจากแหล่งต่าง ๆ ที่จะต้องทำให้สำเร็จ
ภายในปี 2573 ดังนี ้ 
 1) ลดจำนวนการเสียชีวิตก่อนวันอันควรที่มีสาเหตุมาจากมลพิษทาง 
อากาศอย่างน้อยร้อยละ 55  
 2) ลดสัดส่วนประชากรที่ถูกรบกวนเรื้อรังจากมลพิษทางเสียงอัน 
เนื่องมาจากการคมนาคมร้อยละ 30  
 3) ลดมลพิษทางอากาศซึ่งเป็นภัยคุกคามความหลากหลายทางชีวภาพ
ในอัตราร้อยละ 25  
 

4) ลดการสูญเสียสารอาหารจากดิน ลดการใช้สารปราบศัตรูพืชและ 
สารเคมีที่เป็นอันตรายร้อยละ 50 รวมทั้งลดการจำหน่ายยาต้านจุลชีพ 
(antimicrobials) ให้กับฟาร์มปศุสัตว์และฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ  

5) ลดการทิ้งขยะพลาสติกลงทะเลร้อยละ 50 และลดการปล่อยไมโคร 
พลาสติกสู่สิ่งแวดล้อมร้อยละ 30  

6) ลดการปล่อยน้ำเสียและขยะมูลฝอยชุมชนร้อยละ 50 

ความคิดริเริ่มและแนวทางปฏิบัติที่จะนำพาสหภาพยุโรปก้าวไปสู่  
สังคมที่ปลอดมลพิษ ได้แก่  

1) การพัฒนาสุขภาพและชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี  
 - คุณภาพอากาศ : ปรับค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศให้สอดคล้อง

กับข้อแนะนำขององค์การอนามัยโลก, ออกข้อบังคับหรือมาตรฐานที่
เข้มงวดมากขึ้น เพื่อจัดการมลพิษทางอากาศจากภาคเกษตร อุตสาหกรรม 
ขนส่ง อาคาร และพลังงาน (อาทิ สนับสนุนเกษตรกรให้ปรับใช้แนวทาง 
การปฏิบัติที่ดีในการจัดการมูลสัตว์ ให้อาหารสัตว์ และการใช้ปุ๋ย เพื่อลด
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก, ลดมลพิษทางอากาศและเสียงจากภาคขนส่ง, 
เปลี่ยนมาใช้พลังงานท่ีสะอาดและมีประสิทธิภาพมากขึ้น, ปรับปรุงระบบ
ทำความร้อน/ติดตั้งฉนวนเพ่ือคุณภาพอากาศในอาคารใหด้ีขึ้น) 

 - คุณภาพน้ำ : ทบทวนข้อกำหนดด้านน้ำดื่ม (Drinking Water 
Directive) โดยกำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำดื่มที่เข้มงวดมากยิ่งขึ้น และ
มาตรฐานด้านจัดการมลพิษทางน้ำ (อาทิ การปนเปื้อนจากสารรบกวน
การทำงานของต่อมไร้ท่อและไมโครพลาสติก) ซึ ่งจะทำให้ประชากร
สามารถเข้าถึงน้ำปะปาที่สะอาดและปลอดภัย, ทบทวนกฎหมายเกี่ยวกับ
น้ำและทะเลให้ทันสมัย โดยลดการปนเปื้อนในน้ำ รักษาคุณภาพน้ำ และ
เสริมสร้างความปลอดภัยในอาหารทะเล 
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 3) การผลิตและบริโภคที่ปลอดมลพิษ 
- การขับเคลื ่อนเป้าหมายการปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ต้องอาศัย

นโยบายหลายด้านร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นแผนปฏิบัติการเศรษฐกิจหมุนเวียน 
ยุุทธศาสตร์อุตสาหกรรมที่ยั่งยืน การลงทุนในเทคโนโลยีสะอาด ธุรกิจที่
ปล่อยมลพิษต่ำ การบริโภคอย่างยั่งยืน รวมถึงการนำหลัก “ผู้ก่อมลพิษเป็น
ผู้จ่าย (polluter pays principle)” และ “หลักขยายความรับผิดชอบของ
ผู้ผลิต (extended producer responsibiity)” มาใช้ 

- ทบทวนกฎระเบียบการปล่อยมลพิษของอุตสาหกรรม โดยปรับใช้ 
เทคโนโลยีหรือกระบวนการผลิตใหม่ ๆ เพื่อช่วยให้การปล่อยมลพิษและ 
ก๊าซเรือนกระจกจากอุตสาหกรรมลดลง, เร่งนำนวัตกรรม zero-pollution 
เทคโนโลยีดิจิทัลและระบบประมวลข้อมูลที่ทันสมัยมาใช้, ยึดหลัก circular 
supply chain โดยนำเสียหรือผลพลอยได้จากอุตสาหกรรมหนึ่งไปผลิตหรือ
ใช้เป็นวัตถุดิบสำหรับอุตสาหกรรมอื่น ๆ ซึ่งจะช่วยลดของเสีย สร้างมูลค่าเพิ่ม 
และใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ 

- สารเคมี วัสดุ และผลิตภัณฑ์ต้องถูกออกแบบให้ปลอดภัย โดยจะต้อง
พิจารณาถึงความยั่งยืน ความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ขยะ และมลพิษ  

- ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้บริโภคให้หันไปเลือกซื้อสินค้าหรือบริการ
ที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมต่ำ (อาทิ สินค้าท่ีได้รับตรา EU Ecolabels) 

- ตั้งแต่ปี 2565 คณะกรรมาธิการยุโรปจะสนับสนุนให้ภาครัฐและ
เอกชนมีส่วนร่วมใน Zero pollution pledges โดยสนับสนุนการลดของเสีย 
การสร้างมลพิษให้น้อยที่สุดตลอดทั้งวัฎจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์หรือบรกิาร 
รวมทั้งผลักดันแนวทางการปฏิบัติ/ทางเลือกที่ดีท่ีสุด  

4) การไปสู่เป้าหมาย zero pollution  
- การปฏิบัติตามและการบังคับใช้กฎหมายป้องกันมลพิษของ 

สหภาพยุโรปอย่างเข้มงวด  
- กระตุ้นให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในเป้าหมายลดมลพิษ , 

สนับสนุนเทคโนโลยีสำหรับผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม, 
สนับสนุนการลงทุนในธุรกิจสีเขียว การวิจัย และนวัตกรรมที่ปลอดมลพิษ, 
เร่งนำเครื่องมือดิจิทัลมาปรับใช้เพื่อช่วยลดการปล่อยมลพิษ, พัฒนาทักษะ 
แรงงาน โดยเฉพาะด้าน green skills เพื ่อรองรับการเติบโตของธุรกิจที่  
เกี่ยวข้องกับความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อม 

- คุณภาพดิน : ลดการปนเปื ้อนในดิน , ฟื้นฟูบริเวณที ่มีโอกาส
พัฒนาเป็น พื้นที่สาธารณะสีเขียว, ทบทวนกฎหมายการจัดการของเสียของ
สหภาพ ยุโรป (EU waste law) เพื่อให้มีความสอดคล้องกับหลักความเป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจหมุนเวียน , ลดการใช้สารปราบศัตรูพืช
และสารเคมีที่เป็นอันตราย และลดการจำหน่ายยาปฏิชีวนะที่ใช้ในฟาร์ม 
เพื่อหลีกเลี่ยงการปนเปื้อนของในน้ำและดิน รวมทั้งปัญหาการดื้อยาต้าน 
จุลชีพ 

2) ควบคุมการปล่อยมลพิษให้อยู่ภายในขอบเขตที่โลกรับมือได้ 
- มลพิษทางอากาศเป็นสาเหตุทำให้เกิดปรากฎการณ์ยูโทรฟิเคช่ัน 

(eutrophication) ในระบบนิเวศ ซึ่งเป็นภัยคุกคามความหลากหลายทาง 
ชีวภาพ  

- ลดการปล่อยมลพิษลงในแหล่งน้ำบนดินและใต้ดินจากภาคต่าง ๆ  
- ทบทวนกรอบยุทธศาสตร์ทางทะเล (Marine Strategy Framework 

Directive) โดยมุ่งลดขยะพลาสติกและขยะประเภทอื่น ๆ ลดมลพิษทาง
เสียงและการปนเปื้อนทางทะเล 

- ทบทวนข้อกำหนดการจัดการน้ำเสียในเมือง (Urban Waste 
Water Treatment Directive) โดยดึงธาตุอาหารออกจากน้ำเสีย, นำน้ำ
แล ของเสียที่ผ่านการบำบัดแล้วหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่, ลดการปล่อยน้ำ
เสียจากภาคเกษตร และลดการปนเปื้อนของสารอันตรายอุบัติใหม่ (อาทิ  
ไมโครพลาสติก และยาปฏิชีวนะท่ีใช้ในฟาร์ม)  

- ลดการใช้สารปราบศัตรูพืชร้อยละ 50 ภายในปี 2573 (ตาม
ยุทธศาสตร์ Farm to Fork และยุทธศาสตร์ความหลากหลายทางชีวภาพ) 
ผ่านการส่งเสริมการใช้แนวทางจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน สนับสนุน
เกษตรนิเวศและเกษตรอินทรีย์ หลีกเลี่ยงการใช้สารปราบศัตรูพืชในพื้นที่
เปราะบางด้านสิ่งแวดล้อม รวมทั้งนำความรู้ด้านเทคโนโลยีชีวภาพมาใช้
เพื่อลดการพึ่งพาสารปราบศััตรูพืช  

- หลีกเลี่ยงการสร้างมลพิษทางดิน, ฟื้นฟูพื้นที่พบการปนเปื้อนของ
ดิน, กำหนดเป้าหมายฟื้นฟูธรรมชาติที่มีผลผูกพันตามกฎหมาย (legally 
binding EU nature restoration targets) และจัดลำดับความสำคัญของ
พื้นที่เฝ้าระวังการปนเปื้อนของดิน 
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เอกสารอ้างอิง : เอกสาร Commission Communication เรือ่ง Pathway to a Healthy 
Planet for All ; EU Action Plan : “Towards Zeo Pollution for Air, Water and Soil” 
วันที ่12 พฤษภาคม 2564 

- สร้างเครือข่ายเมืองสีเขียวในสหภาพยุโรป (EU Green Capital  
and Green Leaf networks) ส่งเสริมให้เมืองและภูมิภาคต่าง ๆ 
ใน สหภาพยุโรปพัฒนาไปสู่ความเป็นกลางด้านสภาพภูมิอากาศ และการ 
ปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ 

- เสริมสร้างความร่วมมือทั้งในระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติ 
เพื่อลดการปล่อยมลพิษให้เป็นศูนย์ โดยยกให้ Zero pollution เป็นวาระ
ของโลก  

- ลดการส่งออกสินค้า/ขยะที่เป็นอันตรายหรือสร้างมลพิษไปยัง 
ประเทศท่ีสาม (อาทิ ซากรถยนต์ที ่ขยะอิเล็กทรอนิกส์ แบตเตอรี่ ฯลฯ)  

- ติดตามความคืบหน้า แนวโน้ม และหลักสำคัญที่จะทำให้การปล่อย
มลพิษเป็นศูนย์ โดยมีศูนย์กลางความรู้ EU’s Knowledge Centers for 
Zero Pollution ซึ่งทำหน้าที่ติดตามและรายงานความ คืบหน้าของ
การลดมลพิษในสหภาพยุโรป รวมทั้งจัดตั้งแพลตฟอร์ม Zero Pollution 
Stakeholder Platform ซึ่งรวบรวมผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง และผู้เชี่ยวชาญ
ต่างสาขา เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล เสริมสร้างการทำงาน ร่วมกัน และเร่ง
หาทางออกในการลดการปล่อยมลพิษ  
 ในภาพรวม แผนปฏิบัติการเพื่อลดมลพิษของสหภาพยุโรป กำหนด
แผนดำเนินงานและเป้าหมายท่ีชัดเจนในการลดการปล่อยมลพิษ เพ่ือประโยชน์
ต่อสังคม เศรษฐกิจ ระบบนิเวศ และความหลากหลายทางชีวภาพ 
แผนปฏิบัติการฯ จะเปลี่ยนรูปแบบการผลิต การบริโภค และ การลงทุน
ในสหภาพยุโรปไปสู ่ทิศทางที ่ย ั ่งยืน มุ ่ ่งลงทุนในเทคโนโลยีสะอาด  
ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่ำ และ
สนับสนุนเศรษฐกิจหมุนเวียน โดยยึดหลักการป้องกันการก่อมลพิษตั้งแต่
เริ่มต้น ลดและควบคุมมลพิษให้เหลือน้อยที่สุด ขจัดมลพิษที่เกิดขึ้นแล้ว 
และฟื้นฟูระบบนิเวศให้กลับคืนสู่สภาพดี 
 ทั ้งนี้ ภาคเกษตรมีบทบาทสำคัญในการลดมลพิษ จากการลด 
การใช้สารปราบศัตรูพืช สารเคมี และยาปฏิชีวนะ ลดการสูญเสียธาตุ
อาหารในดิน การพัฒนาอาหารสัตว์ ปรับปรุงการจัดการมูลสัตว์และ 
การใช้ปุ ๋ยที ่ด ีข ึ ้น ซึ ่งจะช่วยลดการรั ่วไหลของมลพิษสู่ส ิ ่งแวดล้อม 
นอกจากน้ี สหภาพยุโรปยังใช้การอุดหนุนผ่านนโยบายเกษตรร่วม (CAP) 
เพื่อผลักดันให้เกษตรกรยึดแนวทางปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี เปลี่ยนไปสู่
ระบบเกษตรนิเวศ หรือเกษตรที่ยั่งยืนเพิ่มขึ้น ตลอดจนเร่งนำความรู้ 
เทคโนโลยี และนวัตกรรมทันสมัยใหม่มาปรับปรุงการทำฟาร์ม (อาทิ 
เทคโนโลยีชีวภาพ เกษตรความแม่นยำสูง เทคโนโลยีดิจิทัล ฯลฯ) 
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มาตรการบรรเทาผลกระทบและปรับตัว 
ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

ของภาคเกษตรสหภาพยุโรป 

 ตามรายงานของคณะกรรมการระหว่างรัฐบาล ว่าด้วย การเปลี่ยน 
แปลงสภาพภูมิอากาศ (IPCC) ระบุว่า “การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจาก 
กิจกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์ส่งผลให้อุณหภูมิเฉลี่ยโลกเพิ่มขึ้น 1 องศาเซลเซียส 
เมื่อเทียบกับอุณหภูมิก่อนยุคปฏิวัติอุตสาหกรรม และมีแนวโน้มว่าอุณหภูมิ
โลกอาจเพิ่มขึ้นถึง 1.5 องศาเซลเซียส ในช่วงระหว่างปี 2573 - 2595 หากอัตรา
ความร้อนเพิ่มขึ้นอย่างคงที”่ 
 อุณหภูมิโลกที่สูงขึ้นจะเพิ่มความเสี่ยงต่อสุขภาพ ความมั่นคงทาง
อาหาร ปริมาณน้ำ ความเป็นอยู่ของมนุษย์และสัตว์ และการเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจ รวมทั้งอาจส่งผลให้เกิดสภาพภูมิอากาศแบบสุดขั้วบ่อยขึ้น 
ซึ่งจะสร้างความเสียหายต่อภาคเกษตร จากการแพร่ระบาดของโรคไปยัง
พื้นที่ใหม่ ๆ ระดับน้ำทะเลสูงขึ้น น้ำท่วม ชายฝั่งถูกกัดเซาะ และการแทรกซึม
ของน้ำเค็มลงสู่น้ำใต้ดินหรือปากแม่น้ำ  
ภาคเกษตรสหภาพยุโรป 
 การทำเกษตรในสหภาพยุโรปครอบคลุมร้อยละ 40 ของพื ้นที่
ทั้งหมด มีการจ้างงานราว 22 ล้านคน โดยสหภาพยุโรปเป็นผู้ผลิตและ 
ผู้ส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารที่สำคัญของโลก (อาทิ ธัญพืช ผลิตภัณฑ์ 
นม และเนื้อสัตว์) ในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมา รายได้ในภาคเกษตรมี 
การเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซ่ึงส่งผลมาจากความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี 
ทีเ่สริมสร้างให้ประสิทธิภาพการผลิตสูงขึ้น อย่างไรก็ตาม ภาคเกษตรยังคง
ต้องพึ่งพาสภาพภูมิอากาศเป็นหลัก และจะได้รับผลกระทบโดยตรงหาก
สภาพภูมิอากาศมีการเปลี่ยนแปลง ในขณะเดียวกันภาคเกษตรก็เป็นส่วนหนึ่ง
ทีท่ำให้เกิดภาวะโลกร้อน 
 

ภาคเกษตรส่งผลกระทบการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
 จากข้อมูล EUROSTAT ปี 2558 ภาคเกษตรมีการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกถึงร้อยละ 10 เมื่อเทียบกับปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ทั้งหมดของสหภาพยุโรป โดยก๊าซเรือนกระจกที่สำคัญจากภาคเกษตร 
ได้แก่ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (non-CO2 GHGs) ก๊าซมีเทน (CH4) 
(ที่เกิดจากการหมักในระบบย่อยอาหารของสัตว์) และก๊าซไนตรัสออกไซด์ 
(N2O) (ที่เกิดจากการเปลี่ยนรูปของไนโตรเจนในดินและมูลสัตว์) อย่างไรก็ตาม 
ระหว่างปี 2533 - 2558 การปล่อยก๊าซเรือนกระจก จากภาคเกษตรลดลง
ถึงร้อยละ 20 ซึ่งส่งผลมาจากอัตราการเลี้ยงปศุสัตว์ทีล่ดลง และการปรับปรุง
การจัดการฟาร์ม (อาทิ การจัดการกับมูลสัตว์ และลดการใช้ปุ๋ย) รวมทั้ง
การปฏิบัติตามกฎระเบียบเกษตร-สิ่งแวดล้อม (อาทิ นโยบายเกษตรร่่วม 
และ Nitrate Directive) 
 นอกจากการปล่อยก๊าซมีเทนและไนตรัสออกไซด์ ภาคเกษตรยัง
สร้างมลพิษทางอากาศ ได้แก่ ก๊าซแอมโมเนีย (NH3) จากมูลสัตว์และ 
การใช้ปุ๋ย ฝุ่น (PM10) จากการไถพรวนดินและการเผาเศษวัสดุเหลือท้ิง 
ทางการเกษตร อย่างไรก็ตามการปล่อย NH3 และ PM10 จากภาคเกษตร
มีแนวโน้มลดลง เนื่องจากจำนวนปศุสัตว ์การใช้ปุ๋ยไนโตรเจน และการเผาเศษ
วัสดุเหลือท้ิงทางการเกษตรลดลง รวมทั้งมีการจัดการปศุสัตว์ท่ีดียิ่งขึ้น 
 แม้ว่าภาคเกษตรเป็นหนึ่งในสาเหตุที่ทำให้โลกร้อนขึ้น แต่พื้นที่ 
เกษตรมีความสามารถดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) จากบรรยากาศ
มาเก็บไว้ในดิน (soil carbon sequestration) ซึ่งเราสามารถเพิ่มขีด
ความสามารถการกักเก็บ CO2 ในดินได้ โดยการเปลี่ยนพื้นที่เพาะปลูกพืช
ไปเป็นทุ ่งหญ้าเลี ้ยงสัตว์เพิ ่มขึ ้น เพื ่อรักษาความอุดม สมบูรณ์และ
สารอินทรีย์ในดิน 
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การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศส่งผลกระทบต่อภาคเกษตร 
 ภาวะโลกร้อนจะทำให้ยุโรปเหนือมีพื้นที่เหมาะสมแก่การเพาะปลูก
พืชมากยิ่งขึ้น และมีช่วงเวลาปลูกพืชที่ยาวนานขึ้น ทำให้ผลผลิตสูงขึ้น 
ในขณะที่ยุโรปใต้จะได้รับผลกระทบจากอุณหภูมิโลกที่ร้อนขึ้น เนื่องจาก
อัตราการระเหยของน้ำที่เพิ ่มขึ ้น มีปริมาณน้ำฝนและน้ำที่นำมาใช้ได้
น้อยลง ดินแห้ง ผลผลิตลดลง และการออกดอกและผลของพืชเปลี่ยนไป 
 การเลี้ยงปศุสัตว์ในยุโรปใต้จะเผชิญความเสี่ยงจากอุณหภูมิสูงขึ้น 
อากาศแห้งแล้ง และฝนตกน้อยลง ทำให้ประสิทธิภาพการผลิตของทุ่งหญ้า
ลดลง ส่งผลกระทบต่อสุขภาพสัตว์ สวัสดิภาพสัตว์ คุณภาพผลผลิต  
การเจริญพันธ์ุของสัตว์ รวมทั้งเพิ่มโอกาสการแพร่ระบาดของโรค  

การบรรเทาผลกระทบและปรับตัวของภาคเกษตรในระดับต่าง ๆ  
1. ข้อตกลงระดับโลก 

 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นปัญหาระดับโลก โดยทุก 
ประเทศจะต้องมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา เพื่อให้เกิดผลที่เป็นรูปธรรม 
โดยข้อตกลงระหว่างประเทศที่มีบทบาทในการรับมือกับผลกระทบจาก 
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสนับสนุนการปรับตัวของภาคเกษตร 
มีดังนี ้

- ความตกลงปาร ีส (Paris Agreement) เพ ื ่อร ักษาระดับ
อุณหภูมิเฉลี ่ยของโลกไม่ให้เพิ่มขึ ้นเกิน 2 องศาเซลเซียส เมื ่อเทียบกับ
อุณหภูมิโลกในยุคก่อนปฏิวัติอุตสาหกรรม รวมทั้งมุ่งเสริมสร้างศักยภาพ
ของประเทศต่าง ๆ ในการจัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ และสนับสนุนความพยายามในการปรับตัว 

- กรอบการดำเนินงานเซนไดเพื ่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ  
(Sendai Framework for Disaster Risk Reduction) ลดความเสี ่ยง
จากภัยพิบัติ โดยป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยงใหม่ ลดความเสี่ยงที่มีอยู่เดิม 
เน้นมาตรการและวิธีการที่หลากหลายในการป้องกัน เพิ่มศักยภาพ/เตรียม
ความพร้อมในการเผชิญเหตุ และเสริมสร้างการฟื ้นฟูจากภัยพิบัติให้
กลับคืนสู่สภาพอย่างรวดเร็วและดีขึ้นกว่าเดิม 

- เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์กรสหประชาชาติ (UN 
SDGs) เป็นกรอบการพัฒนาของโลกเพื่อร่วมกันบรรลุการพัฒนาทางสังคม 
เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ภายในปี พ.ศ. 2573 โดยเป้าหมาย 
ที่เกี่ยวกับภาคเกษตรและสภาพภูมิอากาศ ได้แก่ ข้อ 2 (ขจัดความหิวโหย
และความอดอยาก) ข้อ 6 (การจัดการน้ำและสุขาภิบาล) ข้อ 12 (แผน 
การบริโภคและการพัฒนาที่ยั่งยืน) ข้อ 13 (การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ) ข้อ 15 (การใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศทางบก) เป้าหมายเหล่านี้  

จะนำไปสู่การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต การเพาะปลูกพืชที่หลากหลาย 
เสริมสร้างทักษะความรู้แก่เกษตรกร การฟื้นฟูดิน การอนุรักษ์น้ำ รวมทั้ง
ยกระดับด้านความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศ ซึ่งสนับสนุน
การบรรเทาและปรับตัวของภาคเกษตร 
 2. นโยบายระดับสหภาพยุโรป 

 - ยุทธศาสตร์การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ของสหาภาพยุโรป เมื ่อเดือนกุมภาพันธ์ 2564 สหภาพยุโรปได้ออก
ยุทธศาสตร์การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศฉบับใหม่  
เพื่อให้มีความสอดคล้องกับความตกลงปารีส กฎหมายสภาพภูมิอากาศ 
และนโยบาย European Green Deal โดยยุทธศาสตร์ฉบับใหม่จะ
ปรับเปลี่ยนทิศทางการดำเนินงานของสหภาพยุโรปไปสู่ “การพัฒนาแนว
ทางการแก้ไขปัญหาด้านสภาพภูมิอากาศที่สามารถปฏิบัติได้จริง” โดย
เน้นการปรับตัวอย่างชาญฉลาด รวดเร็ว และเป็นระบบมากยิ ่งขึ้น 
(making adaptation smarter, swifter and more systemic) รวมทั้ง 
เร่งจัดทำความร่วมมือระหว่างประเทศ เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลง 
สภาพภูมิอากาศ 

 - นโยบายเกษตรร่วม (Common Agriculture Policy : CAP) 
สนับสนุนการจ่ายเงินอุดหนุนผ่าน CAP เพื ่อเสริมสร้างโอกาสในการ
บรรเทาผลกระทบและการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ของภาคเกษตร แบ่งเป็น  

  เสาหลักที่ 1 การจ่ายเงินอุดหนุนโดยตรง (direct payments) 
โดยร้อยละ 30 ของการจ่าย direct payments จะต้องมีความเชื่อมโยง
กับเกณฑ์สิ ่งแวดล้อม (greening) ได้แก่ การปลูกพืชที ่หลากหลาย  
การอนุรักษ์ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ถาวร และอนุรักษ์พื้นที่สำคัญทางนิเวศ โดย
เกษตรกรจะต้องปรับใช้แนวทางการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี ซึ่งจะเพิ่ม
ความยืดหยุ่นในการผลิต และเป็นผลดีต่อการลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจก รวมทั้งเพิ่มการสะสมคาร์บอนในดิน 

  เสาหลักที่ 2 : การพัฒนาชนบท (rural development) 
อย่างน้อยร้อยละ 30 ของงบประมาณพัฒนาชนบทของประเทศสมาชิกฯ 
จะต้องใช้สำหรับมาตรการด้านการลดผลกระทบและการปรับตัวต่อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การจัดการที่ดินและป่าไม้ หรือสนับสนุน
เกษตรอินทรีย์ เพื่อฟื้นฟ ูอนุรักษ ์และปรับปรุงระบบนิเวศ สนับสนุนการ
ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ การทำเกษตรแบบคาร์บอนต่ำ และมี
ความยืดหยุ่นต่อสภาพภูมิอากาศ  
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สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำสหภาพยุโรป ฉบับท่ี 5 ประจำเดือนพฤษภาคม 2564 

 

 

 

 

 สำหรับ CAP ปี 2564 - 2570 การจ่ายเงินอุดหนุนโดยตรงภายใต้
เสาหลักที่ 1 จะถูกปรับเปลี ่ยนจากมาตรการ greening ไปเป็น “eco-
scheme” โดยมุ่งประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมและสภาพภูมิอากาศมากยิ่งขึ้น 
สนับสนุนการจัดตั้งหน่วยงานให้คำปรึกษาด้านการเกษตร และการลงทุนท่ี
เสริมสร้างการบรรลุเป้าหมาย European Green Deal ในขณะที่การจ่าย 
เงินภายใต้เสาหลักที่ 2 กำหนดให้ประเทศสมาชิกฯ จะต้องทำการลงทุนใน
โครงการด้านเกษตร-สิ่งแวดล้อม-สภาพภูมิอากาศ (agri-environmental -
climate schemes) 
 - ยุทธศาสตร์ความหลากหลายทางชีวภาพ (biodiversity strategy)
ที่เกี่ยวกับภาคเกษตรและสภาพภูมิอากาศ ได้แก่ การปกป้อง/ฟื้นฟูธรรมชาติ 
และระบบนิเวศ ฟื้นฟูพื ้นที่ที่มีความสำคัญต่อระบบนิเวศและเป็นแหล่ง
สะสมของก๊าซคาร์บอนสูง สนับสนุนการทำเกษตรอย่างยั่งยืน การปลูกป่า 
และฟื้นฟูป่า 
 - กฎระเบียบด้านน้ำ (Water Framework Directive, Flood 
Directive) มุ่งปกป้องทรัพยากรน้ำในสหภาพยุโรปให้อยู่ในสภาพดี เพียง พอ
ต่อความต้องการใช้ ลดการปล่อยสารอันตรายลงในแหล่งน้ำ ผิวดิน และใต้ดิน 
รวมทั้งบรรเทาผลกระทบจากภัยแล้งและน้ำท่วม โดยภาคเกษตรมีส่วนสำคัญ
ในการอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนอย่างมาก ผ่านการใช้น้ำ
อย่างมีประสิทธิภาพ ลดการรั่วไหลของปุ๋ย และสารปราบศัตรูพืชหรืออินทรีย์วัตถุ 
ลงในแหล่งน้ำ 
 3. มาตรการระดับฟาร์ม  
            มาตรการบรรเทาผลกระทบและปรับตัวของฟาร์มนั้นขึ้นอยู่กับ
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เผชิญ ขนาดของฟาร์ม 
ประเภทสินค้าเกษตรที่ผลิต และความรู้ของเกษตรกร โดยมาตรการส่วนใหญ่
จะมุ่งเน้นไปที่การบริหารจัดการดินและน้ำ เสริมสร้างความยืดหยุ่นในการผลิต 
การอนุรักษ์น้ำและดิน การบรรเทาผลกระทบจากภัยแล้ง การจัดการศัตรูพืช 
การลดความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมทั้งเพิ่มการสะสม
คาร์บอนในดิน 
 ตัวอย่างมาตรการระดับฟาร์มที่เป็นประโยชน์ต่อผลผลิต สภาพ
ภูมิอากาศ และความหลากหลายทางชีวภาพ อาทิ การปลูกพืชคลุมดิน ใช้พืช
สายพันธุ์ที่ผ่านการปรับปรุงให้มีความทนทานต่อสภาพภูมิอากาศมากขึ้น 
การปลูกพืชอย่างหลากหลาย ปลูกพืชหมุนเวียน ลดการไถพรวนดิน การทำ
เกษตรความแม่นยำสูง พัฒนาระบบชลประทาน เลี้ยงปศุสัตว์สายพันธุ์ที่
ทนทานต่อความร้อนและให้ผลผลิตสูง พัฒนาอาหารสัตว์เพื่อลดการปล่อย
ก๊าซมีเทนจากภาคปศุสัตว์ และสนับสนุนการทำเกษตรอินทรีย์ 

 

ภาคเกษตรของประเทศไทยกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
 ข้อมูลจากบัญชีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย 
(National Greenhouse Gas Inventory) พบว่า ในป ี2556 ภาคเกษตร 
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวม 50.92 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทยีบเท่า 
(TgCO2eq) หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 16 ของปริมาณการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกทั้งหมดของประเทศ ภาคเกษตรปล่อยก๊าซเรือนกระจกมาก
เป็นอันดับสอง (รองจากภาคพลังงาน) โดยมีก๊าซหลัก คือ ก๊าซมีเทน 
(ร้อยละ 70) และก๊าซไนตรัสออกไซด์ (ร้อยละ 29)  
 แหล่งปล่อยก๊าซเรือนกระจกท่ีสำคญัจากภาคเกษตร ได้แก่ นาข้าว 
(27.86 TgCO2eq หรือร้อยละ 55 ของปริมาณการปล่อยก๊าซจากภาค
เกษตรทั้งหมด) และดินที่ใช้ในการเกษตร (11.69 TgCO2eq หรือร้อย
ละ 23 ของปริมาณการปล่อยก๊าซจากภาคเกษตรทั้งหมด) ที่เหลือมาจาก
การหมักในระบบย่อยอาหารของสัตว์ (ร้อยละ 12) การจัดการมูลสัตว์ 
(ร้อยละ 7) และการเผาเศษวัสดุทางการเกษตร (ร้อยละ 3.6) 
 อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันไทยมีการกำหนด Bio-Circular-Green 
Economy (BCG) เป็นยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจในช่วงระหว่างปี 
2564-2569 โดยใช้จ ุดเด่นและศักยภาพของไทยในด้านการเกษตร 
สาธารณสุข การท่องเที่ยว พัฒนาขีดความสามารถ รวมทั้งใช้ความรู้ด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้
เติบโตอย่างมีคุณภาพ ยั่งยืน เสริมสร้างความสามารถในการพึ่งพาตนเอง 
สร้างภูมิคุ้มกัน และการฟื้นตัวอย่างรวดเร็ว  
 เศรษฐกิจ BCG จะทำให้ภาคเกษตรของไทยเปลี่ยนแปลงจากเดิม
ผ่านการพัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรให้มีมูลค่าที่ส ูงขึ้น  
มีความยั่งยืนยั่งยืน สามารถใช้ประโยชน์จากพ้ืนท่ีได้มากข้ึน รวมทั้งมีการ
นำของเสีย/ขยะกลับมาใช้ใหม่เพื่อให้เกิดประโยชน์ ซึ ่งสอดคล้องกับ
ค่านิยมของโลกที่ให้ความสำคัญต่อสิ่งแวดล้อม การปล่อยคาร์บอนต่ำ 
การลดการสร้างมลพิษ/ของเสีย และใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า  

9 


