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    สวัสดีครับ 

    สหภาพยุโรปเป็นตลาดที่ให้ความสำคัญกับมาตรฐานความปลอดภัยอาหารมากที่สุด  
แห่งหนึ่งของโลก โดยในปัจจุบันยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาสร้างสภาพแวดล้อมด้านอาหาร 
(Food Environment) ให้ไปสู่ความยั ่งยืน (Sustainability) ซึ่งครอบคลุมประเด็นในด้านอื่น  
เช่น สิ่งแวดล้อม สังคม  

    ในรอบปีที่ผ่านมา สหภาพยุโรปมีความเคลื่อนไหวอย่างจริงจังในการออกยุทธศาสตร์
และข้อกำหนดต่างๆ ที่มุ่งตอบสนองต่อแผนปฏิรูปสีเขียว โดยการสร้างความรับรู้และการมีส่วนร่วม
ของเอกชนเป็นตัวขับเคลื่อน 
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ที่เกี่ยวข้องกับสินค้าส่งออกที่สำคัญของไทย (ปศุสัตว์/ยางพารา) โดยมีความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจ
ในเรื่องของสวัสดิภาพสัตว์ กระแส cage free และมาตรฐานความยั่งยืนของยางพารา ซึ่งในอนาคต
อาจนำไปสู่การปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริโภคสินค้าของชาวยุโรป และส่งผลต่อการเข้าสู่ตลาด  
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  สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำสหภาพยุโรป ฉบับท่ี 6 ประจำเดือนมิถุนายน 2564 

มาตรฐานสวัสดิภาพสัตว์ภาคเอกชน 
สำหรับเน้ือสัตว์ปีกในตลาดสหภาพยุโรป 

 อุตสาหกรรมไก่เนื้อของสหภาพยุโรปมีความสำคัญต่อเศรษฐกิจโลก 
โดยระหว่างปี 2552 – 2560 อุตสาหกรรมไก่เนื้อของสหภาพยุโรปเติบโต
ในอัตราร้อยละ 23 ซึ ่งปัจจุบันสหภาพยุโรปสามารถผลิตไก่เนื้อได้ปีละ 
7,500 ล้านตัว หรือเฉลี่ยปีละ 12.1 ล้านตัน หรือร้อยละ 11.2 ของผลผลิต
ไก่เนื ้อทั ่วโลก ฟาร์มไก่เนื ้อในสหภาพยุโรปส่วนใหญ่ตั ้งอยู ่ในโปแลนด์  
สหราชอาณาจักร สเปน ฝรั ่งเศส เนเธอร์แลนด์ เยอรมนี และอิตาลี  
ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 75 ของผลผลิตทั่วสหภาพยุโรป โดยฟาร์มร้อยละ 93.5 
เลี ้ยงไก่มากกว่า 5,000 ตัว และร้อยละ 1 ที่มีไก่เกินกว่า 100,000 ตัว  
โดยอุตสาหกรรมไก่เนื้อของสหภาพยุโรปมีลักษณะเลี้ยงเชิงพาณิชย์ในโรงเรือน 
(intensive system) และใช้สายพันธ์ุท่ีมีสมรรถภาพในการเจริญเติบโตสูง  
 การเลี้ยงไก่ในสหภาพยุโรปต้องปฏิบัติตาม “ข้อบังคับขั้นต่ำสำหรับ 
ปกป้องไก่ที ่เลี ้ยงไว้เพื ่อผลิตเนื ้อสัตว์  (Council Directive 2007/43/ 
EC)” เพื่อลดความแออัดในโรงเรือน โดยกำหนดความหนาแน่นสูงสุดในการ
เลี้ยงไก่ไว้ที่ 33 กก./ตร.ม. แต่ประเทศสมาชิกฯ อาจปรับความหนาแน่นสูง
กว่าที่ข้อบังคับกำหนดไว้ภายใต้เงื่อนไขพิเศษ นอกจากนี้ ข้อบังคับดังกล่าว 
ยังได้กำหนดกฎเกณฑ์เกี่ยวกับแสงสว่าง วัสดุรองพื้น อาหาร และการระบาย 
อากาศในโรงเรือน อย่างไรก็ตาม Council Directive 2007/43/EC ที่ใช้อยู่ 
ในปัจจุบันยังไม่สามารถรับรองด้านสวัสดิภาพสัตว์ที่ดีได้ เนื่องจากในทาง
ปฏิบัติ 3 ใน 4 ของฟาร์มไก่ในสหภาพยุโรปมีความหนาแน่นในการเลี้ยงไก่
เกือบ 39 กก./ตร.ม. ซึ่งส่งผลต่อการเคลื่อนไหว สุขภาพ การระบายอากาศ 
และอัตราการตายของไก ่
 จากกระแสผู้บริโภคยุโรปที่ให้ความสำคัญต่อสวัสดิภาพสัตวเ์พิ่มขึ้น 
ส่งผลให้เอกชน รัฐบาล หรือ NGOs ได้พัฒนามาตรฐานสวัสดิภาพสัตว์ที่มี
ความเข้มงวดมากกว่าข้อบังคับขั้นต่ำของสหภาพยุโรป 

ตัวอย่างมาตรฐานสวัสดิภาพสัตว์ในตลาดสหภาพยุโรป     
1. Beter leven (Better Life label)  
  
  

สมาคมคุ้มครองสัตว์ในเนเธอร์แลนด์ (The Dutch Society 
for the Protection of Animals) พัฒนามาตรฐาน Beter Leven เมื่อ
ปี 2550 โดยแบ่งเป็น 3 ระดับ (ตั้งแต่ 1 ดาว ถึง 3 ดาว) เพื่อยกระดับ
มาตรฐานสวัสดิภาพสัตว์ในการเลี้ยงไก่ไข่ ไก่เนื้อ สุกร โคเนื้อ โคนม ลูกวัว 
ไก่งวงและกระต่าย โดยผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ที่ได้ดาวมาก หมายถึง สัตว์มี
อิสรภาพมากท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็น และใช้ชีวิตแบบท่ีต้องการ 

สำหรับผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ปีกที่ได้รับตรารับรอง Beter Leven 
ต้องมาจากไก่เนื้อสายพันธุ์ที ่เติบโตช้า มีพื้นที่ภายในโรงเรือนเพิ ่มขึ้น  
มีวัสดุรองพื้น ได้รับแสงอาทิตย์ และมีพื้นที่ภายนอกให้ไก่สามารถออกนอก 
โรงเรือนได้ โดยจากข้อมูลปี 2561 พบว่า ผลิตภัณฑ์เนื้อไก่ที่ได้รับตรา
รับรอง Beter Leven มีส่วนแบ่งตลาดในประเทศเนเธอร์แลนด์ราวร้อยละ 
21 
2. Für mehr Tierschutz (For more animal welfare)  

 
       เมื่อปี 2556 สมาคมส่งเสริมสวัสดภิาพสตัว์ในเยอรมนีไดพ้ัฒนา
มาตรฐาน Für mehr Tierschutz ซึ่งครอบคลุมสัตว์ ได้แก่ ไก่เนื้อ สุกร 
ไก่ไข่ และ โคนม โดยมุ่งให้สัตว์ได้ปฏิบัติตามพฤติกรรมเฉพาะสายพันธุ์ 
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มาตรฐาน Für mehr Tierschutz แบ่งเป็น ระดับเริ่มต้น (entry 
level) หรือ 1 ดาว และระดับสูง (premium level) หรือ 2 ดาว โดยขึ้นอยู่กับ
สภาพแวดล้อมตั้งแต่การเลี้ยงสัตว์ การขนส่ง และการเชือดสัตว์ มาตรฐาน
ที่กำหนดไว้จะเหมาะสมกับสัตว์แต่ละสายพันธุ์ อาทิ ความหนาแน่นในการ
เลี้ยงสัตว์ การเข้าถึงพื้นที่ภายนอก ความเพียงพอของวัสดุที่ใช้ หรือห้ามใช้
มาตรการบางอย่าง (อาทิ การตัดเขา) 
 ผลิตภัณฑ์เนื้อไก่ที่ผา่นการรบัรองมาตรฐาน Für mehr Tierschutz 
ต้องมาจากไก่เนื้อสายพันธ์ุท่ีเติบโตช้า มีพื้นท่ีเลี้ยงไก่เพ่ิม มีการจัดคอนหรือ
ก้อนฟางให้ไก่ ห้ามใช้อาหารสัตว์ GMOs มีพื้นที่ให้ไก่ได้สัมผัสกับอากาศ
ภายนอก การขนส่งไม่เกิน 4 ชั่วโมง และใช้วิธีการเชือดไก่อย่างมีมนุษยธรรม 
ปัจจุบันผลิตภัณฑ์เนื้อไก่ที่ได้รับตรารับรอง Für mehr Tierschutz มีเพียง
ระดับเริ่มต้น (1 ดาว) หมายถึง มีมาตรฐานสวัสดิภาพสตัว์สงูกว่าที่กฎหมาย
กำหนดไว้ ซึ่งมีการวางจำหน่ายในร้านค้าปลีกทั่วเยอรมนี อาทิ Aldi Nord, 
Aldi süd, Lidl และ NETTO 

3. RAPCA Assured 
 มาตรฐานสวัสดิภาพสัตว์ RAPCA Assured พัฒนาโดย 

สมาคมป้องกันการทารุณกรรมสัตว์ในสหราชอาณาจักร 
ซึ่งครอบคลุมสัตว์หลายสายพันธ์ุ ได้แก่ ไก่เนื้อ ไก่ไข่ สุกร 
เป็ด โคเนื้อ โคนม แกะ ไก่งวง แซลมอน และปลาเทราต์ 
โดยรับรองมาตรฐานด้านสุขภาพ อาหาร สภาพแวดล้อม 
และการดูแลสัตว์ตั้งแต่เกิดไปจนถึงการฆ่า  

สำหรับมาตรฐานสวัสดิภาพไก่เนื ้อขึ ้นอยู่กับการมีพื้นที่ให้ไก่ได้  
เคลื่อนไหวอย่างอิสระและแสดงพฤติกรรมตามธรรมชาติ มีแสงแดดส่องใน
โรงเรือน มีร่มเงาให้ไก่ที่เลี้ยงแบบปล่อยอิสระ มีคอนสำหรับให้ไก่นอน และ
ใช้ไก่เนื ้อสายพันธุ ์ที ่เติบโตช้า โดยผลิตภัณฑ์เนื ้อไก่ที ่ได้รับตรารับรอง 
RAPCA Assured มีการวางจำหน่ายในร้านค้าปลีกในสหราชอาณาจักร
และไอร์แลนด์เหนือ อาทิ Sainbury’s, Co-op, Aldi, Lidl และ Tesco 

4. Tierschutz Kontrolliert (Animal welfare controlled) 

 
เมื ่อปี 2555 องค์กรสวัสดิภาพสัตว์ Four Paws ในออสเตรีย  

ได้พัฒนามาตรฐาน Tierschutz Kontrolliert เพื ่อส่งเสริมสวัสดิภาพสัตว์  
ตั้งแต่การเลี้ยงดูในฟาร์ม การขนส่ง และการฆ่าสัตว์ ซึ่งครอบคลุมสุกร โคเนื้อ 

โคนม ไก่ไข่ เป็ด แกะ แพะ ไก่เนื้อ และไก่งวง โดยแบ่งเป็น 2 ระดับ คือ 
สีเงิน (มีมาตรฐานการเลี้ยงสัตว์ที่ดี และได้รับการปรับปรุงใหม้ีมาตรฐาน
สูงกว่าแนวทางปฏิบัติในการเลี้ยงปศุสัตว์เชิงพาณิชย์ทั่วไป) และสีทอง  
(มีมาตรฐานการเลี้ยงสัตว์สูงท่ีสุด) 

ผลิตภัณฑ์เนื้อไก่ที่ได้รับตรารับรอง Tierschutz Kontrolliert 
ต้องมีความหนาแน่นในการเลี้ยงไก่ไม่เกิน 25 กก./ตร.ม. ใช้ไก่สายพันธุ์ 
ที่เติบโตช้า/จำกัดน้ำหนักเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้นต่อวัน มีคอนให้ไก่นอน มีพื้นที่ให้
ไก่ออกนอกโรงเรือนหรือพื้นที่สีเขียว และมีการตรวจสอบสุขภาพไก่ 
สม่ำเสมอ นอกจากนี้ มาตรฐาน Tierschutz Kontrolliert ยังกำหนด 
ระยะเวลาสูงสุดในการขนส่ง และวิธีเชือดที่เหมาะกับสัตว์แต่ละสายพันธ์ุ 

5. Initiative Tierwohl (Animal Welfare Initiative) 
  มาตรฐานสวัสดิภาพสัตว์  Initiative Tierwohl 

เป็นความร่วมมือระหว่างภาคเอกชน (เกษตรกร 
ผู้แปรรูป ร้านค้าปลีก) ในเยอรมนีเมื่อปี 2558 
โดยร้านค้าปลีกรายใหญ่ตกลงที่จะจ่าย 

ผลตอบแทนเพิ่มขึ้นให้แก่ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ (ไก่ ไก่งวง และสุกร) ที่ผ่าน
การรับรองมาตรฐาน Initiative Tierwohl ในอัตรา 4 เซนต์/กก. และ
เพิ ่มขึ ้นเป็น 6.8 เซนต์/กก. เพื ่อเป็นรางวัลให้เกษตรกรที่ปฏิบัติตาม
มาตรฐานสวัสดิภาพสัตว์ที่สูงกว่ากฎหมายบังคับไว้  

ปัจจุบันมีฟาร์มสัตว์ปีกในเยอรมนีมากกว่า 2,000 แห่ง หรือ 
สัตว์ปีกกว่า 500 ล้านตัว ที่ได้รับการปฏิบัติที่ดีขึ้นตามมาตรฐาน Initiative 
Tierwohl โดยผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ปีกที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน Initiative 
Tierwohl มีส่วนแบ่งตลาดสูงถึงร้อยละ 70 
6. Etiquette bien-être animal (Animal welfare label) 

 
มาตรฐานสวัสดิภาพสัตว์ Etiquette bien-être animal เป็น

การริเริ ่มของผู ้ค้าปลีกรายใหญ่ Casino Group ในฝรั ่งเศส ร่วมกับ
สมาคมคุ้มครองสวัสดิภาพสัตว ์4 แห่ง (LFDA, CIWF, OABA และ Welfarm) 
ตั้งแต่ปี 2561 โดยมีเกณฑ์ชี ้วัดมาตรฐานสวัสดิภาพสัตว์ถึง 230 ข้อ 
ครอบคลุมตลอดทั้งวงจรชีวิตตั้งแต่การเลี้ยงดู การขนส่ง และการเชือด
สัตว์ 
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 ฉลาก Etiquette bien-être animal เป็นการแสดงข้อมูลด้าน
สวัสดิภาพสัตว์ที่เข้าใจง่าย โดยแบ่งเป็น 5 ระดับ เริ ่มจากตัวอักษร A 
(มาตรฐานสวัสดิภาพสัตว์สูงสุด) B (ดี) C (ค่อนข้างดี) D (มาตรฐานตาม
กฎหมายบังคับ) และ E (มีหลักฐานไม่เพียงพอในการรับรองสวัสดิภาพ
สัตว์) ฉลากยังแสดงข้อมูลระบบการเลี ้ยงด้วยสัญลักษณ์รูปภาพ อาทิ  
การเลี้ยงแบบปล่อยอิสระ (free-range) เลี้ยงในโรงเรือน หรือรูปแบบผสม
ที่มีพ้ืนท่ีภายนอกให้สัตว์ 
 ปัจจุบันซุปเปอร์มาร์เก็ตขนาดใหญ่ที ่จำหน่ายผลิตภัณฑ์สัตว์ปีก 
ที่แสดงฉลาก Etiquette bien-être animal อาทิ Casino, Monoprix, 
Carrefour, Galliance และ U store โดยมีส่วนแบ่งตลาดถึงร้อยละ 10 
เมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์สัตว์ปีกท่ีจำหน่ายทั้งหมดในฝรั่งเศส  

7. Better Chicken Commitment หรือ European Chicken 
Commitment (ECC) standard 

ผู้ประกอบการค้าปลีกท่ัวยุโรปกว่า 200 บริษัท (เช่น 
KFC, Nestle, Unilever, Danone, Sodexo, 
Waitrose, M&Sr และ Carrefour) ให้สัตยาบัน ว่า
จะสนับสนุนมาตรฐาน Better Chicken Commitment 

เพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมอาหารไปสู่แนวทางปฏิบัติด้านสวัสดิภาพสัตว์  
ที ่ส ูงขึ ้น โดยภายในปี 2569 ผลิตภัณฑ์เนื ้อสัตว์ปีกทั ้งหมดที ่จะต้อง
สอดคล้องกับมาตรฐานดังกล่าวดังนี ้ 
 - ปฏิบัติตามกฎระเบียบส่งเสริมสวัสดิภาพสัตว์ของสหภาพยุโรป  

- ความหนาแน่นในการเลี้ยงไก่ไม่เกิน 30 กก./ตร.ม.  
- ใช้พันธุ์ไก่ที่ส่งผลลัพธ์ต่อสวัสดิภาพสัตว์สูง  
- ปรับมาตรฐานสภาพแวดล้อมในการเลี ้ยงไก่  (อาทิ แสงไฟ 

อย่างน้อย 50 lux, มีแสงธรรมชาติส่อง, วางคอนยาวอย่างน้อย 2 เมตร
และมีวัสดุให้ไก่จิกอย่างน้อย 2 จุดต่อไก่ 1,000 ตัว และไม่ขังกรง)  

- ใช้มาตรการทำให้ไก่สลบด้วยก๊าซเฉื ่อยหรือ multi-phase 
systems หรือใช้ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูง  

- ร ับรองการปฏิบ ัต ิตามมาตรฐานโดยมี  third party เป็น 
ผู้ตรวจสอบ 

มาตรฐาน Better Chicken Commitment จะเป็นแรงขับเคลื่อน 
ให้อุตสาหกรรมไก่เปลี่ยนจากการเลี้ยงเชิงพาณิชย์ในโรงเรือน (intensive 
indoor production systems) ไปสู่ระบบที่มีมนุษยธรรม และมีพื้นที่ให้
ไก่เพิ่มขึ้น (extensive indoor systems) เพื่อรองรับความต้องการของ 

ผู้ประกอบการอาหารในยุโรปที่ประสงค์จำหน่ายผลิตภัณฑ์เนื้อไก่ที่ผ่าน
การรับรอง Better chicken commitment เท่านั้น 
 แม้ว่าสหภาพยุโรปมีมาตรฐานสวัสดิภาพสัตว์สูง แต่จากการ 
สำรวจความคิดเห็นผู้บริโภคยุโรปเกี่ยวกับสวัสดิภาพสัตว์ปีก ที่จัดทำโดย 
Eurogroup for Animals เมื่อปี 2562 พบว่า “ร้อยละ 89 ของผู้บริโภค 
เห็นว่าไก่ควรได้รับการปกป้องมากกว่าปัจจุบัน ร้อยละ 82 เชื่อว่าไก่ไม่
ควรถูกทรมาน ร้อยละ 87 สนับสนุนให้ไก่อยู่ในสภาพแวดลอ้มท่ี สามารถ
แสดงพฤติกรรมตามธรรมชาติ และร้อยละ 86 ให้ความสำคัญกับการ
เชือดไก่อย่างมีมนุษยธรรม” ผลการสำรวจนี้สะท้อนให้เห็นว่าผู้บริโภค
ยุโรปสนับสนุนให้ไก่มีสวัสดิภาพที่ดีขึ้น นอกจากน้ี ยุทธศาสตร์ Farm to 
Fork ได้กำหนดให้มีการทบทวนกฎระเบียบด้านการส่งเสริมสวัสดิภาพ
สัตว์ และพิจาณาเรื่องการนำฉลากสวัสดิภาพสัตว์มาใช้ เพื่อเป็นทางเลือก
ให้ผู้บริโภคและสร้างแรงจูงใจให้เกษตรกรปรับปรุงสวัสดิภาพสัตว์ 
 ในอนาคตสหภาพยุโรปมีแนวโน้มปรับปรุงกฎระเบียบที่
เกี ่ยวข้องและส่งเสริมสวัสดิภาพสัตว์ให้แข็งแกร่งมากยิ่งขึ ้น โดย
ครอบคลุมตั้งแต่การเลี้ยงในฟาร์มไปจนถึงการขนส่งและการเชือดสัตว์ 
มาตรฐานสวัสดิภาพสัตว์ที่สูงขึ้นจะส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการเลี้ยง
ไก่ทั้งในสหภาพยุโรปและประเทศที่สาม โดยผู้ประกอบการ/เกษตรกร
ไทยควรติดตามความคืบหน้าในการปรับปรุงมาตรฐานสวัสดิภาพสัตว์
ทั้งระดับสหภาพยุโรปและมาตรฐานเอกชน  
 

เอกสารอ้างอิง : 
- Animal welfare and food labelling โดย Eurogroup for Animals 
https://www.eurogroupforanimals.org/sites/eurogroup/files/2020-
10/E4A-AW-Food_Labeling-2020-web-version.pdf  
- The welfare of broiler chickens in the EU : From science to action  
โดย Eurogroup for Animals 
 https://www.eurogroupforanimals.org/sites/eurogroup/files/2020-
11/2020_11_19_eurogroup_for_animals_broiler_report.pdf  
-  EU broiler chicken welfare  จากเวปไซด์ Better Chicken Commitment 

 

https://www.eurogroupforanimals.org/sites/eurogroup/files/2020-10/E4A-AW-Food_Labeling-2020-web-version.pdf
https://www.eurogroupforanimals.org/sites/eurogroup/files/2020-10/E4A-AW-Food_Labeling-2020-web-version.pdf
https://www.eurogroupforanimals.org/sites/eurogroup/files/2020-11/2020_11_19_eurogroup_for_animals_broiler_report.pdf
https://www.eurogroupforanimals.org/sites/eurogroup/files/2020-11/2020_11_19_eurogroup_for_animals_broiler_report.pdf
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กระแสเรียกร้องจากพลเมืองยุโรป  
ให้ส่งเสริมสวัสดิภาพสัตว์ 

ยุติการใช้กรงกับสัตว์ในฟาร์ม 

 สหภาพยุโรปเป็นภูมิภาคที่มีนโยบายการสนับสนุนสวัสดิภาพสัตว์  
มากว่า 40 ปี และเป็นภูมิภาคที่มีมาตรฐานสวัสดิภาพสัตว์สูงที่สุดในโลก 
โดยมีการออกกฎระเบียบที่สำคัญ คือ Council Directive 98/58/EC ลง
วันที่ 20 กรกฎาคม 2541 ว่าด้วย การปกป้องสัตว์ในฟาร์มทุกชนิดที่เลี้ยง
ไว้สำหรับผลิตเป็นอาหาร ขนสัตว์ หนังสัตว์ หรือเพื่อการเกษตรกรรมอื่น ๆ 
รวมถึงสัตว์น้ำ สัตว์เลื้อยคลาน หรือสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ อย่างไรก็ตาม ยังคง
พบว่า มีสัตว์ในฟาร์มกว่า 300 ล้านตัว ในยุโรปที่ได้รับความทรมานจาก
การถูกขังในกรง อาท ิไก่ไข ่เป็ด ห่าน นกกระทา กระต่าย แม่สุกร และลูกวัว 
        ผู้บริโภคของยุโรปเห็นว่าสัตว์ต่าง ๆ ควรมีความเป็นอยู่ท่ีดีขึ้น และ
สามารถแสดงพฤติกรรมธรรมชาติได้อย่างอิสระ จึงผลักดันให้มีการแก้ไข
กฎหมาย สวัสดิภาพสัตว์ โดยอาศัยกลไกท่ีเรียกว่า “European Citizens’ 
Initiative (ECI)” ซึ่งเป็นกลไกที่สนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตย
ด้วยการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพลเมืองในการพัฒนานโยบายของ
สหภาพยุโรป โดยจะต้องมีพลเมืองยุโรปอย่างน้อย 1 ล้านคน จาก 1 ใน 4 
ของจำนวนประเทศสมาชิกฯ ที่เรียกร้องใหแ้ก้กฎหมาย 
 ความคิดริเริ่มของพลเมืองยุโรปเรื่องสิ้นสุดยุคกรง (End the 
Cage Age) มีจุดเริ่มต้นตั้งแต่เดือนกันยายน 2561 จนกระทั่งถึงปี 2563 
มี NGOs มากกว่า 170 องค์กร และพลเมืองยุโรปเกือบ 1.4 ล้านคน จาก 
18 ประเทศสมาชิกฯ ที่ลงชื่อสนับสนุนความคิดริเริ ่มนี้  โดยเรียกร้องให้
คณะกรรมาธิการยุโรปออกกฎระเบียบเพื่อยุติการใช้กรงกับสัตว์ในฟาร์ม
ภายในปี 2570 และยกเลิกการบังคับป้อนอาหารเป็ด/ห่านเพื่อนำตับไป
ผลิตฟัวกราส์ (foie gras) เนื่องจากเป็นการทารุณกรรมสัตว์  

 สนธิสัญญาว่าด้วยการทำงานของสหภาพยุโรปข้อที่ 13 รับรองว่า 
สัตว์เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีความรู้สึก โดยสัตว์สามารถรับรู้อารมณ์ต่าง ๆ ได้
อาทิ ความสุข ความกลัว ความเจ็บปวด และความทุกข์ นอกจากนี้ สัตว์
ในฟาร์มยังสามารถเรียนรู ้จากประสบการณ์  แก้ไขปัญหา และมีสาย
สัมพันธ์ทางสังคมเช่นเดียวกับมนุษย์ ในขณะที่การกักขังสัตว์ในกรงเป็น
การปฏิบัติต่อสัตว์เสมือนเป็นหน่วยผลิตอาหาร ส่งผลเสียต่อสุขภาพ 
สวัสดิภาพสัตว์ สร้างความเครียด และทำให้สัตว์เสี่ยงติดโรค  
 แม้ว่าสหภาพยุโรปมีกฎระเบียบคุ้มครองสวัสดิภาพสัตว์มาตั้งแต่ปี 
2541 แต่ที่ผ่านมามาตรฐานสวัสดิภาพสัตว์ของแต่ละประเทศสมาชิกฯ 
ยังคงมีระดับที่แตกต่างกันไป อาทิ 

• ไก่ไข่ ตั้งแต่ปี 2555 สหภาพยุโรปได้ยกเลิกการใช้กรงตับ (battery 
cages) ในฟาร์มไก่ไข่ โดยมีฟาร์มประมาณร้อยละ 50 ที่เปลี่ยนไปใช้กรง
ขยาย (enriched cages) แทน แต่บางประเทศสมาชิกฯ ได้มีการเพิ่มความ
เข้มงวดของกฎระเบียบ โดยได้ยกเลิกการเลี้ยงไก่ไข่ในกรง เช่น ลักเซมเบิร์ก
และออสเตรีย ส่วนเบลเยียม เยอรมน ีและสโลเวเนียมีแผนจะยุติการใช้กรง
ในไก่ไข่ตั้งแต่ปี 2567 2568 และ 2573 (ตามลำดับ) เป็นต้นไป  

• สุกร สหภาพยุโรปมีแม่สุกรประมาณ 11 ล้านตัว และถูกจำกัด
ให้อยู่ในพ้ืนท่ีแคบมากกว่า 6 เดือน/ปี เพื่อผสมพันธ์จนถึงขั้นตอนการให้
นมลูกสุกร ทำให้ขาดอิสระและไม่สามารถแสดงพฤติกรรมพื้นฐานได้ 
อย่างไรก็ตาม บางประเทศสมาชิกฯ อาทิ สวีเดน นอร์เวย์ ได้มีการออก
กฎระเบียบห้ามขังแม่สุกรในคอกแบบซอง (sow stalls) ในขณะที่บาง
ประเทศสมาชิกฯ ได้มีการลดระยะเวลาที่แม่สุกรต้องอยู่ในคอกแบบซอง 
อาทิ เนเธอร์แลนด์ (สูงสุดไม่เกิน 4 วันหลังผสมพันธ์ุ) เดนมาร์ก (3 วัน) 
และออสเตรีย (10 วัน) 

4 
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• กระต่าย สหภาพยุโรปมีการเลี้ยงกระต่ายประมาณ 120 ล้านตัว เกือบ
ทั้งหมดถูกเลี้ยงอยู่ในกรงตลอดชีวิต ซึ่งกรงมักมีขนาดคับแคบ แออัด จนสัตว์
ไม่สามารถยืน ยืดตัว หรือแสดงพฤติกรรมตามธรรมชาติได้  ส่งผลเสียต่อ
สุขภาพและสวัสดิภาพสัตว์ อย่างไรก็ตาม ออสเตรียและเนเธอร์แลนด์ ได้มี
การห้ามเลี้ยงกระต่ายในกรงมาตั้งแต่ปี 2555 และ 2559 ตามลำดับ ในขณะ
ที่เบลเยียมค่อย ๆ ยกเลิกการใช้กรงในฟาร์มกระต่ายตั้งแต่ปี 2559 และจะ
ห้ามเลี้ยงในกรงอย่างสิ้นเชิงภายในป ี2568 
• เป็ด/ห่าน สหภาพยุโรปเลี ้ยงเป็ด/ห่านรวมกันเกือบ 40 ล้านตัว 

สำหรับผลิตฟัวกราส์ โดยฟาร์มส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในฝรั่งเศส การเลี้ยงในช่วง 2 
สัปดาห์สุดท้ายเป็ด/ห่านจะถูกขังอยู่แต่ในกรง และถูกบังคับให้อาหารใน
ปริมาณมากเพื่อให้ตับมีขนาดใหญ่กว่าปกติ 10 เท่า การขังสัตว์ในกรง 
แคบ ๆ และบังคับใหอ้าหารวันละหลายครั้ง ทำให้สัตว์ได้รับความทรมาน มี
การอักเสบหรือบาดเจ็บของหลอดอาหาร อย่างไรก็ตาม สาธารณรัฐเช็ก 
เดนมาร์ก ฟินแลนด์ เยอรมนี อิตาลี ลักเซ็มเบิร์ก นอร์เวย์ และโปแลนด์ ได้
มีการห้ามการทารุณกรรมสัตว์ในลักษณะดังกล่าว 
• ลูกวัว กว่าร้อยละ 50 ของลูกวัวที่เกิดใหม่ในสหภาพยุโรป (ประมาณ 12 

ล้านตัวทุกปี) จะถูกแยกออกจากแม่ทันทีหลังคลอด และอยู่ในคอกเดี่ยว เป็น
เวลาเกือบ 2 เดือน การแยกลูกวัวออกจากแม่ส่งผลให้เกิดความเครียด ขัดต่อ
พฤติกรรมธรรมชาติในการอยู่รวมกันเป็นฝูง รวมทั้งทำลายพัฒนาการด้าน
ร่างกาย และสังคมของลูกวัว แม้ว่ากฎระเบียบสหภาพยุโรปอนุญาตให้แยกลูก
วัวในคอกเดี่ยวได้ไม่เกิน 8 สัปดาห์ แต่ส่งผลเสียต่อสวัสดิภาพสัตว์ เนื่องจาก
ลูกวัวขาดพื้นที่ออกกำลัง ขาดปฏิสัมพันธ์ทางสังคม และก่อให้เกิดปัญหาด้าน
พัฒนาการทางสังคมระยะยาว 
 พลเมืองของยุโรปเห็นพ้องว่าการใช้กรงกับสัตว์ในฟาร์มเป็นการ
กระทำที่โหดร้าย ล้าสมัย และสร้างความทุกข์ทรมานให้แก่สัตว์ จึงเกิด
กระแสเรียกร้องให้ยุติการใช้กรงในฟาร์มทั่วสหภาพยุโรป และเรียกร้องให้ 
ผู้มีอำนาจสนับสนุนกฎหมายใหม่ เพื่อยุติการใช้กรงกับสัตว์ในฟาร์มและ
พัฒนาการทำฟาร์มให้เข้าสู่ศตวรรษที่ 21 ซึ่งสอดคล้องกับแผน  European 
Green Deal และยุทธศาสตร์ Farm to Fork ของสหภาพยุโรปท่ีมุ่งพัฒนา
ระบบการผลิตอาหารที่ยั่งยืน ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมสวสัดิภาพสัตว์
มากยิ่งข้ึน คำนึงถึงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกัน 

ประเด็นเรื ่อง “End the Cage Age” European Citizens Initiative 
ได้ถูกหยิบยกขึ้นมาหารือในที่ประชุม รัฐสภายุโรป เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 
2564 โดยมีสมาชิกรัฐสภายุโรปที่ออกเสียงสนับสนุน 558 เสียง คัดค้าน 37 
เสียง และไม่ออกเสียงจำนวน 85 เสียง นอกจากนี้ สมาชิกรัฐสภายุโรปยัง
ได้ให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมว่า 

➢ คณะกรรมาธิการยุโรปควรออกกฎระเบียบเพื่อยุติการใช้กรง 
กับสัตว์ในฟาร์มภายในปี 2570 และยกเลิกการบังคับให้อาหารเป็ด/ห่าน 
ซึ่งนอกจากช่วยส่งเสริมสวัสดิภาพสัตว์ให้ดีขึ้นแล้ว ยังเป็นการส่งเสริม 
การแข่งขันอย่างเท่าเทียมกันให้เกษตรกรของสหภาพยุโรปด้วย 

➢ กฎระเบียบใหม่ควรบังคับใช้อย่างค่อยเป็นค่อยไป และใช้กับสัตว์ 
ทีละสายพันธ์ุ รวมท้ังต้องคำนึงถึงการประเมินผลกระทบตามหลักวิทยาศาสตร์ 
และคุณลักษณะของสัตว์แต่ละชนิด  

➢ ควรมีช่วงระยะเวลาเปล่ียนผ่าน (transition period) ให้เกษตรกร 
มีเวลาปรับตัวและเตรียมกองทุนสำหรับช่วยเหลือเกษตรกรในการปรับตัว 

➢ ทบทวนข้อตกลงการค้ากับประเทศที่สาม เพื่อรับรองว่าผลติภณัฑ ์
จากสัตว์ที่ส่งมาจำหน่ายนั้นผลิตภายใต้มาตรฐานคุณภาพและสวสัดิภาพสตัว์ 
ระดับเดียวกับสหภาพยุโรป รวมทั้งส่งเสริมการดำเนินการด้านสวสัดิภาพสัตว์ 
ในเวทีโลก และให้ความช่วยเหลือประเทศที่สามเพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญ
ของสวัสดิภาพสัตว์มากยิ่งขึ้น 

 คาดว่าคณะกรรมาธิการยุโรปจะออกเอกสาร Communication 
ที่นำเสนอข้อสรุปทางกฎหมายและการดำเนินงานตาม “End the Cage 
Age” ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ในอนาคตหากข้อเรียกร้องการยุติ
การใช้กรงได้รับการพัฒนาเป็นกฎหมายที่บังคับใช้ทั่วสหภาพยุโรปย่อมจะ 
ส่งผลดีต่อสัตว์ในฟาร์มที่ได้รับอิสระ มีมาตรฐานสวัสดิภาพสัตว์ท่ีดีขึ้น 
และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับอาหาร 

 สหภาพยุโรปเป็นผู้นำเข้าสินค้าสัตว์ปีกหลักของไทย ซึ่งการปรับปรุง
มาตรฐานด้านสวัสดิภาพสัตว์ของสหภาพยุโรป ที่มีความเข้มงวดมากยิ่งขึ้น 
อาจเป็นอุปสรรคทางการคา้ต่อเกษตรกรและผูป้ระกอบการรายย่อยของไทย
เป็นอย่างมาก อย่างไรก็ตาม สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ 
ประจำสหภาพยุโรป จะติดตามประเด็นดังกล่าวอย่างใกล้ชิด โดยหน่วยงาน
ภาครัฐและผู้ประกอบการที่เกี ่ยวข้องของไทยอาจพิจารณาศึกษาความ
เป็นไปได้ในการปฏิบัติตามมาตรฐานด้านสวัสดิภาพสัตว์ของสหภาพยุโรป 
(และเอกชน) เพื่อเป็นการรักษาตลาดส่งออก และเป็นไปตามความต้องการ
ของผู้บริโภคในสหภาพยุโรป 

 
 

เอกสารอ้างอิง 
- End the Cage Age” Why the EU must stop caging farm animals 

โดย Compassion in World Farming International  
- End the Cage Age : Looking for Alternative โดย Policy Department 

for Citizens’ Rights and Constitutional Affairs 
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ยางธรรมชาติและแนวโน้มในตลาดสหภาพยุโรป 

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับยางธรรมชาติ 
 ยางธรรมชาติ (Natural Rubber : NR) เป็นน้ำยางที่ได้จากต้นยางพารา 
(Hevea Brasiliensis) ซึ่งมีถิ่นกำเนิดบริเวณลุม่น้ำอเมซอน ในทวีปอเมริกาใต ้น้ำ
ยางสด (latex) ที่ได้จากต้นยางจะมีลักษณะเป็นของเหลวสีขาว และมียางแห้ง 
(dry rubber) ประมาณร้อยละ 30 แขวนลอยอยู่ในน้ำยาง เมื่อน้ำยางสดผ่าน
กระบวนการต่าง ๆ  เพื ่อแปลงสภาพเป็นยางได้หลากหลายรูปแบบ ที่เหมาะ
สำหรับนำไปแปรรูปในผลิตภัณฑ์ที่ต่างกัน คือ 

1. น้ำยางข้น (Concentrated Latex) เป็นน้ำยางที่ผ่านกระบวนการ
ป่ันเหว่ียงให้ได้น้ำยางท่ีมีปริมาณยางแห้งเพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ 60 โดยการเติม 
สารแอมโมเนียลงไป เพื่อรักษาสภาพน้ำยางข้นให้เก็บไว้ได้นาน  

2. ยางแผ่นรมควัน (Ribbed Smoked Sheet : RSS)  
3. ยางเครป (Crepe Rubber) และ 
4. ยางแท่ง (Standard Thai Rubber : STR) 

 ยางธรรมชาติมีคุณสมบัติเด่น คือ ทนทานต่อแรงดึง แรงฉีกขาด 
ทนต่อการสึกหรอในระดับที่สูงมาก มีความยืดหยุ่นสูง มีความเหนียวติดกัน
ทนต่อการล้าตัวและให้คุณสมบัติเชิงพลวัตที่ดี ยางธรรมชาติยังมีคุณสมบัติ 
การขึ้นรูปที่ดี และมีความร้อนสะสมในขณะใช้งานต่ำ จึงถูกนำมาใช้งาน
อย่างหลากหลายในอุตสาหกรรมในสหภาพยุโรป ซึ่งแบ่งเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่  

• กลุ่มยางล้อรถยนต์ เช่น ยางล้อรถยนต์ รถบรรทุก รถที่ใช้ใน 
อุตสาหกรรมการเกษตร รถจักรยานยนต์ และยางล้อเครื่องบิน 

• กลุ่มผลิตภัณฑ์ยางใช้ในงานวิศวกรรมหรืออุตสาหกรรม  เช่น 
ช้ินส่วนยานยนต์ ช้ินส่วนยางอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ยางที่ใช้ในงานก่อสร้าง 
สายพาน ท่อยาง และลูกกลิ้งยาง 

• กลุ่มผลิตภัณฑ์ยางจากน้ำยางข้น เช่น ถุงมือ ถุงยางอนามัย ยาง
ยืด ลูกโป่ง อุปกรณ์ที่ใช้ในทางการแพทย์  

• กลุ่มผลิตภัณฑ์ยางอื่น ๆ เช่น รองเท้ายาง พื้นรองเท้า ยางรัดของ 
ผลิตภัณฑ์กีฬา ของเล่น และจุกนมเด็ก 

• 

การผลิต แหล่งผลิต และความต้องการใช้ยางธรรมชาติทั่วโลก 
     แหล่งผลิตสำคัญ คือ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 90 
ของผลผลิตทั้งโลก ได้แก่ ไทย ผลิตยางธรรมชาติได้มากที่สุดในโลก (4.24 
ล้านตัน) รองลงมา คือ อินโดนีเซีย (2.88 ล้านตัน) เวียดนาม (1.16 
ล้านตัน) จีน (0.69 ล้านตัน) อินเดีย (0.66 ล้านตัน) และมาเลเซีย (0.52 
ล้านตัน) ตามลำดับ โดยร้อยละ 90 ของผู้เพาะปลูกยางเป็นเกษตรกรรายย่อย  
 จากข้อมูลสมาคมประเทศผู้ผลิตยางธรรมชาติ (The Association 
of Natural Rubber Producing Countries : ANRPC) ระบุว่า ปี 2563 
ผลผลิตยางธรรมชาติทั่วโลกมีปริมาณรวม 12.6 ล้านตัน หรือลดลงร้อย
ละ 2.2 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ในขณะที่ความต้องการใช้ยางธรรมชาติ
ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 ส่งผลให้ความต้องจากภาคอุตสาหกรรม
ลดลง แต่ในช่วง 2 เดือนสุดท้ายของปี สถานการณ์ปรับตัวดีขึ้น โดยรวม
แล้วปี 2563 ความต้องการใช้ยางธรรมชาติทั่วโลกเท่ากับ 12.8 ล้านตัน
หรือลดลง ร้อยละ 6.9 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า จีนเป็นผู้ใช้ยางมากที่สุด
ในโลก รองลงมา คือ สหรัฐอเมริกา 

ในปี 2564 ANRPC คาดว่าความต้องการใช้ยางธรรมชาติ น่าจะฟื้น
ตัวเป็น 13.4 ล้านตัน แต่ยังต่ำกว่าช่วงก่อนเกิด COVID-19 (13.8 ล้านตัน
ในปี 2562 และ 13.9 ล้านตันในป ี2561) 

ความท้าทายต่อการปลูกยางธรรมชาติ 
1) ราคา : ราคายางธรรมชาติมีความไม่แน่นอนสูง เพราะไม่ได้ขึ้นอยู่กับ 
อุปสงค์และอุปทานเท่านั้น แต่ยังได้รับอิทธิพลจากราคาในตลาดล่วงหน้า 
เซี่ยงไฮ้ ราคาน้ำมันดิบ และราคายางสังเคราะห์ ในช่วงที่ราคายางตกต่ำ 
เกษตรกรอาจกรีดน้ำยางมากเกินไป (over-tap) เพื่อให้ได้ผลผลิตเพิ่ม
รักษารายได้ นอกจากน้ี ราคายางตกต่ำยังทำให้เกษตรกรขาดแรงจูงใจใน
การลงทุนปลูกต้นใหม่หรือทำสวนยางต่อ ในระยะยาวอาจทำให้ผลผลิต
ยางธรรมชาติของโลกลดลง 
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2) โรคระบาด : ในอดีตการปลูกยางพาราในอเมริกากลางและอเมริกาใต้  
ได้เผชิญการแพร่ระบาดของโรคใบไหม้ลาตินอเมริกัน (South American 
leaf blight) จนทำลายการปลูกยางในภูมิภาคดังกล่าว การปลูกยางพารา 
ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นอกจากต้องเฝ้าระวังการแพร่เข้ามาของโรคใบ
ไหม้ลาตินอเมริกันแล้ว ยังต้องระมัดระวังเชื้อโรคในท้องถิ่น เช่น โรคราก
ขาว โรคใบร่วงและฟักเน่า โรคเปลือกเน่า โรคราแป้ง ฯลฯ 
3) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ : สร้างความเสียหายต่อการเพาะปลูก 
เกิดโรค/แมลงศัตรูพืชแพร่ระบาดเพิ่มขึ้น การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ 
และระดับน้ำฝนยังส่งผลกระทบต่อปริมาณและคุณภาพน้ำยางท่ีผลิตได้ 
4) ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและอากาศ : ความต้องการใช้ยางธรรมชาติมี 
แนวโน้มเพิ ่มขึ ้นตามการเติบโตของเศรษฐกิจโลก  ตลอดจนนโยบาย
สนับสนุน การปลูกยางและการขยายตัวของนักลงทุนในบางประเทศ อาจ
ส่งผลให้มี การขยายพื้นท่ีปลูกยางในป่าเขตร้อน ก่อให้เกิดปัญหาการบุกรุก
ป่า ป่าเสื่อมโทรม การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพ
ดิน น้ำ ความหลากหลายทางชีวภาพ อีกทั้งการใช้สารปราบศัตรูพืช ปุ๋ยเคมี 
การปล่อยน้ำเสียจากการเพาะปลูก และการแปรรูปยางอาจก่อให้เกิด
มลพิษ ทางน้ำ ดิน และส่งผลเสียต่อสิ ่งแวดล้อม มีการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกเพิ่มขึ้น 
5) สังคม : การขยายพื้นที่ปลูกยางในบางประเทศอาจมีส่วนเชื่อมโยงกับ
ปัญหาการแย่งที่ดิน (land-grabbing) การใช้แรงงานเด็ก การจ่ายค่าแรงที่
ไม่เป็นธรรม และการค้ามนุษย์ อีกทั้งเกษตรกรสวนยางส่วนใหญ่เป็นราย
ย่อยมักได้ผลตอบแทนต่ำ และมีรายได้ไม่แน่นอน ในขณะที่ต้องแบกรับภาระ
ต้นทุนการผลิต และเกิดการกระจายรายได้ไม่เป็นธรรมในห่วงโซ่อุปทาน 

ความต้องการใช้ยางธรรมชาติในสหภาพยุโรป 
 สหภาพยุโรปตั้งอยู่ในเขตอากาศหนาวเย็น จึงไม่เหมาะแก่การปลูก 
ต้นยางที่เจริญเติบโตได้ดีในสภาพภูมิอากาศแบบร้อนชื้น  สหภาพยุโรป 
จึงต้องพึ่งพาการนำเข้ายางธรรมชาติจากต่างประเทศท้ังหมด  
 ในแต่ละปีสหภาพยุโรปนำเข้ายางธรรมชาติเฉลี่ย 1.25 ล้านตัน หรือ 
ร้อยละ 9 ของผลผลิตยางธรรมชาติทั ่วโลก แหล่งนำเข้าที ่สำคัญ คือ 
อินโดนีเซีย ไทย โกตติวัวร์ มาเลเซีย เวียดนาม ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนรวมกัน 
ร้อยละ 90 ของปริมาณการนำเข้ายางธรรมชาติทั้งหมด 

ประเทศสมาชิกฯ ที่นำเข้ามาก คือ เยอรมนี (188,000 ตัน) สเปน 
(164,000 ตัน) ฝรั่งเศส (147,000 ตัน) เบลเยี่ยม (117,000 ตัน) และอิตาลี 
(115,000 ตัน) เพราะเป็นฐานการผลิตล้อยางรถยนต์ชื่อดังระดับโลก อาท ิ
Continental, Goodyear Dunlop Tires Europe, Bridgestone Europe, 
Michelin, Pirelli Typre และ Apollo Vredestein  
 

  ยางธรรมชาติที่สหภาพยุโรปนำเข้าเกือบทั้งหมดถูกส่งเข้าโรงงานผลติ 
ยางล้อรถยนต์ โดยใช้เป็นส่วนผสมในยางล้อรถยนต์ร้อยละ 12 - 25 ของ 
วัตถุดิบทั้งหมด ขึ้นอยู่กับประเภทและลักษณะการใช้งานของยางล้อรถยนต์      
 ยางธรรมชาติมีคุณสมบััติสำคัญในยางล้อรถยนต์ที่ยางสังเคราะห์ยัง
ไม่ สามารถทดแทนได้ (เช่น ความยืดหยุ่น ความต้านทานต่อแรงเสียดทาน 
ช่วยกระจายพลังงานในรูปแบบความร้อน และเสียง) จึงเป็นวัตถุดิบที่มี
ความ สำคัญต่อภาคอุตสาหกรรมผลิตยางล้อรถยนต์ของสหภาพยุโรปสูง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สหภาพยุโรปจัดยางธรรมชาติเป็นวัตถุดิบท่ีมีความสำคัญเป็นอย่างมาก 
 สหภาพยุโรปจัดยางธรรมชาติอยู่ในบัญชีรายช่ือวัตถุดิบที่มีความสำคัญ 
เป็นอย่างมาก (Critical Raw Materials : CRMs) คือ เป็นวัตถุดิบที่มีแหล่ง
ผลิต จำนวนจำกัด หรือไม่สามารถใช้วัตถุดิบประเภทอื่นทดแทนได้ หรือมี
ความ สำคัญทางเศรษฐกิจสูง หรือสามารถนำกลับมาใช้ซ้ำน้อย โดยยาง
ธรรมชาติ เป็น CRMs ครั้งแรกเมื่อเดือนกันยายน 2560 มีผลครอบคลุม 3 ปี 
(และเมื่อเดือนกันยายน 2563 ประกาศขยายเวลาอีก 3 ปี) จึงส่งผลให้มีการ
จัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการพัฒนายางธรรมชาติเพิ่มขึ ้น เพื่อสร้าง
ความหลากหลายของอุปทาน กระตุ้นการผลิตในพื ้นที่อื ่นนอกเหนือจาก
ประเทศผู้ผลิตดั้งเดิม เพิ่มขีดความสามารถในการผลิตยางชนิดอื่นทดแทนยาง
ธรรมชาติ สนับสนุนการหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ รวมทั้งนโยบายการค้าและ
การวิจัยของสหภาพยุโรปจะให้ความสำคัญกับยางธรรมชาติมากยิ่งขึ้น 
 

EU นำเข้า NR 
จากประเทศต่างๆ 

ปริมาณการนำเข้า (ตัน) คิดเป็นสัดส่วน 

ปี 2561 ปี 2562 ป ี2563 

อินโดนีเซีย 409,162 398,108 350,395 28% 

ไทย 242,419 257,202 292,329 24% 

โกตติวัวร์ 245,373 246,125 232,265 20% 

มาเลเซีย 159,337 157,709 141,885 12% 

เวียดนาม 102,711 98,439 88,634 7% 

อื่นๆ 130,451 111,917 115,159 9% 

ประเทศท่ีสามท้ังหมด 1,289,453 1,269,500 1,230,635 100% 
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สหภาพยุโรปสนับสนุนการพัฒนายางธรรมชาติจากแหล่งใหม่ 
 ในอนาคตความต้องการใช้ยางธรรมชาติทั ่วโลกมีแนวโน้มเพิ ่มขึ้น 
ตามการเติบโตของเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมรถยนต์  ในขณะที่อุปทาน 
และราคายางมีความไม่แน่นอนสูง เพราะการผลิตผูกขาดโดยไม่กี่ประเทศ 
ซึ่งหากเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ หรือมีการแพร่ระบาดของโรค/แมลง
ศัตรูพืช จะสร้างความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อการผลิตยาง นอกจากนี้ 
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายในประเทศที่มีอิทธิพลสูงต่อตลาด
ยางโลก (ไทยและอินโดนีเซีย) หรือประเทศที่มีความต้องการใช้ยางมาก 
(จีนและอินเดีย) ก็อาจทำให้อุตสาหกรรมผลิตยางล้อรถยนต์ของสหภาพ
ยุโรปเผชิญความเสี่ยงได้ 
 ดังนั้น สหภาพยุโรปจึงสนับสนุนการวิจัยและพัฒนายางธรรมชาติ  
จากแหล่งใหม่โดยต้องมาจากแหล่งที่ยั่งยืน และเป็นพืชที่ปลูกได้ในยุโรป 
เพื่อลดการพึ่งพาการนำเข้า สร้างความมั่นคงด้านอุปทานและราคายาง 
โดยพืชที่มีโอกาสนำมาใช้เป็นยางธรรมชาติทดแทนยางพารา ได้แก่ 

• ต้นวายูเล่ (Guayule) เป็นหญ้าทนแล้งชนิดหนึ่งที่มีถิ่นกำเนิดจาก 
เม็กซิโก ใช้เวลาปลูกเพียง 3 ปี ยางที่ได้มีคุณภาพเทียบเคียงกับยางพารา 
แต่มีต้นทุนต่ำกว่า และปลูกได้ในพ้ืนท่ีแห้งแล้งหรือเขตเมดิเตอร์เรเนียน 

• ต้นแดนดิไลออน (Dandilion) เป็นวัชพืชที่เติบโตได้ดีแม้ในดิน
เสื่อมคุณภาพ ทนทานต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ปลูกได้ในยุโรป
เหนือและยุโรปตะวันออกบนพืื้นที่ว่างเปล่าที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์หรือปลูกสลับ
กับพืชหมุนเวียนชนิดอื่น น้ำยางที่สกัดจากรากต้นแดนดิไลออนมีปริมาณ 
มากกว่าจากต้นยางพาราถึง 10 เท่า บนพื้นที่เพาะปลูกเท่ากัน สามารถเก็บ
เกี ่ยวผลผลิตได้ 3 ครั ้ง/ปี ง่ายต่อการปลูกใหม่หรือขยายกำลังการผลิต  
การสกัดน้ำยางยังทำได้ง่าย มีคุณภาพ และคล้ายคลึงกับยางพารา 

ตัวอย่างยางล้อรถยนต์ที่ใช้ยางจากต้นวายูเล่และแดนดิไลออน เช่น 
ยาง BISKYA ท ี ่พ ัฒนาโดย  Fraunhofer Institute ในเยอรมนี , ยาง 
TARAXAGUM ของบริษัท Continental, ยางที่พัฒนาโดยบริษัท Apollo 
Vredestein Europe ในเนเธอร์แลนด์ ภายใต้โครงการ DRIVE4EU ที่ได้รบั
เงินอุดหนุนจากสหภาพยุโรป อย่างไรก็ตาม อุปทานยางล้อรถยนต์ที่ใช้ยาง
ธรรมชาติจากพืชชนิดใหม่ยังออกสู่ตลาดน้อยมาก 

สหภาพยุโรปสนับสนุนยางธรรมชาติที่ย่ังยืน 
 สมาคมผู้ผลิตยางล้อและยางของสหภาพยุโรป (European Tyre 
and Rubber Manufacturers Association : ETRMA) ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ใช้ 
ยางธรรมชาติใหญ่ที่สุด ได้สนับสนุนการนำเข้ายางธรรมชาติที่คำนึงถึง 
ความยั่งยืนต่อสิ่งแวดล้อม ความหลากหลายทางชีวภาพ และไม่ทำลาย
ป่า (sustainable sourcing) การนำเข้าต้องตรวจสอบย้อนกลับได้ และ
มีความโปร่งใสตลอดห่วงโซ่อุปทาน 

 สหภาพยุโรปตั้งเป้าหมายจะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้ได้  
ร้อยละ 55 ภายในปี 2573 ซึ ่งอุตสาหกรรมผลิตยางล้อและยางของ 
สหภาพยุโรปสามารถมีส่วนร่วมในเป้าหมายดังกล่าวได้ โดยลดการปล่อย
คาร์บอนฟุตปริ้นท์ตลอดวงจรชีวิตของยาง ตั้งแต่การเพาะปลูกไปจนถึง
การทำลายยาง การนำวัตถุดิบบางส่วนกลับมาใช้ใหม่และสนับสนุนการ 
รีไซเคิลยางล้อรถยนต์ที่หมดอายุแล้วไปเป็นผลิตภัณฑ์อื่นที่มีประโยชน์ 
เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมการก่อสร้าง ยานยนต์ ปูนซีเมนต์ ผลิตพลังงาน 
ความร้อน ฯลฯ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายเศรษฐกิจหมุนเวียน (circular 
economy) ของสหภาพยุโรป   

มาตรฐานความยั่งยืนและฉลากคุณภาพของยางพารา 
 จากแนวโน้มอุตสาหกรรมผลิตยางล้อรถยนต์และยางทั่วโลกที่ให้  
ความสำคัญกับความยั่งยืนมากขึ้น ตั ้งแต่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่
ยั่งยืน (sustainable procurement) นั่นคือ โปร่งใส ตรวจสอบย้อนกลบั
ได้ ปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพ ความ
ปลอดภัย และเคารพในหลักสิทธิมนุษยชน ดังนั ้น จึงมีการนำฉลาก
คุณภาพและมาตรฐาน ความยั่งยืนต่าง ๆ ที่ใช้กับไม้ ผลิตภัณฑ์ป่าไม้ 
และสินค้าเกษตรมาปรับใช้กับการจัดการสวนยางและผลิตภัณฑ์ยาง เช่น 
(1) พ้ืนท่ีมีคุณค่าสูงด้านการอนุรักษ์ (High Conservation Value : HCV) 
คือ หลักเกณฑ์พื้นฐานในการจัดแบ่งพื้นที่ตามคุณค่าความหลากหลาย 
ทางชีวภาพ ระบบนิเวศ สังคมและอื่น ๆ โดยมีการใช้หลัก HCV ประเมิน
มาตรฐานการปลูกฝ้ายและการผลิตน้ำมันปาล์มอย่างย่ังยืน ส่วนหลักเกณฑ์ 
การกักเก็บคาร์บอนสูง (High Carbon Stock : HCS) ใช้ประเมิน 
การสะสมของคาร์บอนในชีวมวลบนพ้ืนท่ีใดพ้ืนท่ีหน่ึง โดยป่าไม้มีการสะสม 
ของคาร์บอนสูงกว่าพื้นที่ปลูกป่าใหม่หรือพื้นที่โล่งแจ้ง หลักเกณฑ์ HCV 
และ HCS มักถูกนำมาใช้ควบคู่กัน และส่งเสริมซึ่งกันและกัน  
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(2) มาตรฐาน FSC (Forest Stewardship Council) ใช้ร ับรองไม้  
และผลิตภัณฑ์จากไม้ว่ามาจากป่าธรรมชาติหรือป่าปลูกที่มีการจัดการ 
อย่างยั ่งยืน ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม มีการปลูกป่าทดแทนไม้ที ่นำมาใช้ 
มาตรฐาน FSC ใช้ร ับรองระบบการจัดการสวนยาง รวมถึงร ับรอง 
ผลิตภัณฑ์ยาง ลาเท็กซ ์ยางธรรมชาติ ยางล้อรถยนต์ เบาะนอน ฯลฯ 
(3) มาตรฐาน Fair Rubber รับรองการทำสวนยางพาราอย่างยั่งยืน 
(Sustainable Rubber Cultivation) และการค ้าท ี ่ เป ็นธรรม  (Fair 
Trade) โดยสมาชิกของสมาคม Fair Rubber Association ต้องจ่ายค่า
ส่วนเพ่ิมสำหรับการซื้อผลิตภัณฑ์ยางพาราทุก ๆ กิโลกรัม และผลิตภัณฑ์
ยาง ต้องผ่านกระบวนการผลิตที่เป็นธรรม ส่วนรายได้จากค่าส่วนเพิ่มจะ 
นำไปใช้ปรับปรุงสภาพการทำงานและคุณภาพชีวิตของผู้ผลิตยางขั้นต้น 
(4) มาตรฐาน The Rainforest Alliance ใช้รับรองสินค้าเกษตรหรือ 
ผลิตภัณฑ์จากป่าเขตร้อน (เช่น กาแฟ โกโก้ และกล้วย) ที่มาจากพื้นที่
เกษตรกรรมอย่างยั ่งย ืนตามหลักเกณฑ์  Sustainable Agricultural 
Network มาตรฐาน The Rainforest Alliance มุ่งลดปัญหาการทำป่า 
ที่ไม่ถูกต้อง และพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ผลิต โดยไม่มีการให้ค่าพรีเมียม
สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรองเพราะเน้นการอบรมด้านเกษตรกรรม 
ให้คำปรึกษาและสร้างความโปร่งใสในห่วงโซ่คุณค่า (value chain) 
(5) มาตรฐาน Global Organic Standard (GOLS) เกี่ยวข้องตลอด
ทั้งห่วงโซ่อุปทานเริ่มตั้งแต่วัตถุดิบที่ใช้ ขั้นตอนเพาะปลูก แปรรูปไปจน 
กระทั่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่วางจำหน่าย โดยรับรองว่าร้อยละ 95 ของส่วน 
ประกอบในผลิตภัณฑ์มาจากผลผลิตเกษตรอินทรีย์ ซึ่งมีการใช้มาตรฐาน 
GOLS รับรองเกษตรอินทรีย์สำหรับผลิตภัณฑ์ยางลาเท็กซ์ 
(6) มาตรฐานอื ่น ๆ เช่น ตรารับรอง eco-INSTITUT จากสถาบัน 
eco-INSTITUT Germany GmbH, ตรารับรอง QUL ของสมาคมด้าน 
คุณภาพพรมยางที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมาตรฐานทั้งสองนี้เน้น 
ตรวจสอบว่ามีสารมลพิษในตัวผลิตภัณฑ์ในระดับที่เกินมาตรฐานหรือไม่  
 

การพัฒนาภาคการผลิตยางธรรมชาติของไทยเพ่ือรองรับอนาคต 
 ไทยผลิตยางธรรมชาติได้มากอันดับ 1 ของโลก โดยมีผลผลิต
เพิ่มขึ ้นกว่า 2 เท่า ในช่วง 20 ปีที ่ผ่านมา จาก 1.6 ล้านตัน เพิ่มเป็น
มากกว่า 4 ล้านตัน/ปี ผลผลิตร้อยละ 90 ส่งออกไปต่างประเทศ โดยมี
ตลาดหลัก คือ จีน มาเลเซีย ญี่ปุ่น และสหรัฐอเมริกา ส่วนการส่งออก
ไปสหภาพยุโรปในปี 2562 มีปริมาณรวม 290,000 ตัน โดยส่งไปเยอรมนี 
(51,000 ตัน) ฝรั ่งเศส (50,000 ตัน) สเปน (46,000 ตัน) และอิตาลี 
(39,000 ตัน) มากที่สุด 
 อุตสาหกรรมผลิตยางล้อรถยนต์เป็นภาคที่มีความต้องการใช้ยาง 
ธรรมชาต ิมากท ี ่ส ุด  (ราวร ้อยละ 76 ของผลผล ิตท ั ่ วโลก)  โดย
ผู้ประกอบการ มีแนวโน้มต้องการซื้อวัตถุดิบผลิตยางล้อรถยนต์ที่มีความ
โปร่งใส ตรวจสอบย้อนกลับได้ ให้ความสำคัญกับความยั่งยืนต่อสิ่งแวดลอ้ม-
เศรษฐกิจ-สังคม ดังนั้น ภาคการผลิตยางธรรมชาติของไทยต้องปรับตัว 
ให้สอดคล้องกับกระแสความต้องการในตลาดโลก ได้แก่ 

‣ นำความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมมาปรับใช้ 
เพื่อเสริมสร้างจุดแข็งของไทยในการเป็นผู้นำด้านการผลิตยางธรรมชาติ
ของโลก ปรับปรุงการผลิตและแปรรูปยางให้มีคุณภาพดีขึ ้น เพิ ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขัน ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ปล่อยคาร์บอน
ฟุตปริ้นท์ลดลง ใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจน
นำเทคโนโลยีดิจิตอลมาใช้กับการตรวจสอบย้อนกลับ และติดตาม
ผลกระทบที่เกิดขึ้น 

‣ สนับสนุนการทำสวนยางที่ยั่งยืน ยึดแนวทางปฏิบัติที่ดีในการทำ
เกษตร รวมทั้งการทำเกษตรแบบผสมผสานร่วมกับการเพาะปลูกยาง เพื่อ
เป็น แหล่งรายได้เสริม และลดความเสี่ยงจากความไม่แน่นอนในตลาดยาง 

‣ ขยายการส่งออก เพิ ่มความต้องการใช้ในประเทศ พัฒนา
ผลิตภัณฑ์ยาง ให้มีมูลค่าเพิ่ม และได้รับการรับรองมาตรฐานความยั่งยืน
เพิ่มมากข้ึน 
 
เอกสารอ้างอิง : 
- Sustainable Natural Rubber & European Commission Deforestation 
Agenda โดย European Tyre & Rubber Manufacturers Association (ETRMA) 
- https://rubberjournalasia.com/eu-lists-nr-as-a-critical-raw-material-tyre-
industry-to-achieve-new-eu-climate-goal/ 
- https://www.bbc.com/future/article/20200702-the-helmets-that-can-
keep-your-brain-safe  
- https://www.databridgemarketresearch.com/covid-19-resources/covid-
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