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ขา่วสารดา้นการเกษตรสหภาพยุโรป 

ทิศทางตลาดสินค้าเกษตรสหภาพยุโรป 
และลักษณะของเกษตรกรในอนาคต 

 ส ำนักงำนที่ปรึกษำกำรเกษตรต่ำงประเทศ ประจ ำสหภำพยุโรป ได้
เข้ำร ่วมกำรประชุม The 2020 EU Agricultural Outlook conference : 
NEXT GENERATION EU AGRICULTURE เมื่อวันที่ 16 - 17 ธันวำคม 2563 
ผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งจัดโดยกระทรวงเกษตรและพัฒนำชนบทแห่งสหภำพ
ยุโรป เพื่อหำรือถึงผลกระทบต่อวิกฤติกำรณ์ COVID-19 และแลกเปลี่ยน
ควำมคิดเห็นเกี่ยวกับทิศทำงตลำดสินค้ำเกษตรในช่วง 10 ปีข้ำงหน้ำ  
 นำง Ursula von der Leyen (ประธำนคณะกรรมำธิกำรยุโรป) ได้
กล่ำวเปิดงำนโดยพูดถึงวิกฤติกำรณ์ COVID-19 ที่แพร่ระบำดในยุโรป
ในช่วงต้นปี 2563 ซึ่งก่อให้เกิดกระแสตื่นตัว/ควำมกังวลต่อกำรขำดแคลน 
อำหำรในตลำด ในขณะที่เกษตรกรและผู ้ประกอบกำรอำหำร (food 
business operators) ต้องท ำงำนอย่ำงเต็มประสิทธิภำพ เพื่อใหม้ปีริมำณ
อำหำรเพียงพอต่อควำมต้องกำรของผู้บริโภค ผ่ำนช่องทำงกำรจ ำหน่ำย
ใหม่ ๆ อำทิ ช่องทำงออนไลน์ และกำรให้บริกำรจัดส่งสินค้ำถึงผู้บริโภค
โดยตรง ซึ่งแสดงให้เห็นว่ำเกษตรกรของยุโรปมีควำมยืดหยุ่นในกำรปรับตัว
เป็นอย่ำงดี  
 อย่ำงไรก็ตำม เนื่องจำกเกษตรกรยังคงเผชิญกับควำมท้ำทำยอย่ำง
ต่อเนื่องจำกควำมไม่แน่นอนของตลำด กำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ 
ควำมเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อม และควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพลดลง 
นำง Ursula von der Leyen จึงเห็นว่ำ ยุทธศำสตร์ Farm to Fork และ
ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ ภำยใต้นโยบำย Green Deal ของสหภำพ
ยุโรป ที่เสริมสร้ำงกำรผลิตสินค้ำเกษตรและอำหำรอย่ำงยั่งยืน โดยมุ่งลด
กำรใช้สำรปรำบศัตรูพืช ปุ๋ยเคมี และยำต้ำนจุลชีพ เร่งฟื ้นฟูพื ้นที่ที่มี 
ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพสูง และขยำยพื้นที่เกษตรอินทรีย์เพิ่มขึ้นเป็น
ร้อยละ 25 ของพื้นที่กำรเกษตรทั้งหมดภำยในปี 2030 จะเป็นมำตรกำร 
ในกำรแก้ไขปัญหำดังกล่ำว ซึ ่งสอดคล้องกับควำมต้องกำรของตลำด 
ในปัจจุบันท่ีผู้บริโภคให้ควำมส ำคัญต่อสุขภำพมนุษย์/สัตว์ สวัสดิภำพสัตว์  
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และสิ่งแวดล้อม โดยกำรด ำเนินกำรดังกล่ำวจะต้องไม่เป็นภำระของ
เกษตรกร ในขณะที่เกษตรกรจะต้องได้รับควำมร่วมมือจำกทุกภำคส่วนใน
ห่วงโซ่อุปทำนอำหำร รวมทั ้งต้องได้ร ับกำรสนับสนุนจำกนโยบำย 
ต่ำง ๆ เพื ่อให้เกิดกำรผลิตและกำรบริโภคที ่ย ั ่งย ืน และเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมมำกยิ่งขึ้น อำทิ  
• โครงกำรฉลำกอำหำรเพื่อน ำเสนอทำงเลือกที่ดีต่อสุขภำพและมี

ควำมยั่งยืน 
• นโยบำยเกษตรร่วม (CAP) ที่ก ำหนดให้ประเทศสมำชิกฯ ต้อง

จัดท ำ strategic plans เพื ่อชี ้แจงกำรใช้งบประมำณที ่ได้รับจัดสรร ซึ่ง
จะต้องสอดคล้องกับเป้ำหมำยของนโยบำย European Green Deal 
• กำรจ่ำยเงินอุดหนุนโดยตรงแก่เกษตรกรในส่วนที่เรียกว่ำ “eco-

scheme” (ภำยใต้เสำหลักที ่1 ของ CAP) มีเป้ำหมำยเพื่อส่งเสริม และสร้ำง
แรงจูงใจให้เกษตรกรน ำแนวทำงปฏิบัติที่ส่งผลดีต่อสภำพภูมิอำกำศ 
ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ และสิ่งแวดล้อมไปใช้ 
 นอกจำกนี้ สหภำพยุโรปยังเตรียมงบประมำณ 10,000 ล้ำนยูโร 
ภำยใต้โครงกำร Horizon Europe 2021-2027 เพื่อสนับสนุนกำรวิจัย
และกำรพัฒนำ นวัตกรรม (R&I) ด้ำนกำรเกษตร กำรผลิตอำหำร และ
กำรปกป้อง สิ่งแวดล้อม รวมทั้งงบประมำณอีก 750,000 ล้ำนยูโร ภำยใต้
โครงกำร Next Generation EU เพื ่อฟื ้นฟูเศรษฐกิจใน 27 ประเทศ
สมำชิกที่ได้รับผลกระทบจำกวิกฤติกำรณ์ COVID-19 รวมทั้งกำรพัฒนำ
ยุโรปให้ยั่งยืน ก้ำวสู่ควำมเป็นดิจิตอล และมีควำมยืดหยุ่นมำกขึ้น 

ความท้าทายท่ีมีผลต่อห่วงโซ่อุปทานอาหารในอนาคต 
 1. ความท้าทายที่มีอยู่เดิม เช่น ควำมยำกจน ควำมหิวโหย ภำวะ
ทุพโภชนำกำร กำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ กำรแพร่ระบำดของ
โรค/แมลงศัตรูพืช และควำมมั่นคงทำงอำหำร เป็นต้น 
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 2. ความท้าทายใหม่ที่เกิดขึ้นเนื่องจากวิกฤติการณ ์COVID-19 
  - ด้านอุปสงค์ : เศรษฐกิจที่ชะลอตัวส่งผลให้พฤติกรรมผู้บริโภค
เปลี่ยนไป โดยมีการเลือกซื้ออาหารที่จำเป็นหรืออาหารพร้อมรับประทาน 
ที่สามารถจัดเก็บรักษาได้นาน รวมทั้งเลือกซื้อสินค้าผ่านระบบออนไลน์และ
บริโภคอาหารที่บ้านมากยิ่งขึ้น 
 - ด้านอุปทาน : การจำกัดการเคลื่อนย้ายและการล้มป่วยของคน  
ทำให้ภาคอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารขาดแคลนแรงงาน ในขณะที่
มาตรการปิดร้านอาหารชั่วคราวส่งผลให้สินค้าบางรายการ อาทิ เนื้อสัตว์ปีก 
ประสบปัญหาการล้นตลาด 
  กระแสความต้องการของผู้บริโภคที่ให้ความสำคัญต่อสุขภาพและ
ความยั่งยืนจะทำให้การทำงานของห่วงโซ่อุปทานอาหารตั้งแต่การจัดหา
วัตถุดิบไปจนถึงการส่งสินค้าถึงผู้บริโภค จะต้องสั้นลง มีความโดดเด่น และ
ชาญฉลาดมากยิ ่งขึ ้น (shorter, more visible and smarter end-to-
end supply chain)  

ทิศทางตลาดสินค้าเกษตรสหภาพยุโรป 
 จากรายงาน EU Agricultural Outlook 2020 - 2030 คาดการณ์ว่า  
 - การเพาะปลูกพืช : ในช่วง 10 ปีข้างหน้า การเพาะปลูกพืชอาหาร 
ในสหภาพยุโรปมีแนวโน้มลดลง อย่างไรก็ตาม การปรับปรุงเทคนิค 
การเพาะปลูกและการนำเทคโนโลยีดิจิตอลมาปรับใช้จะช่วยพัฒนา
ประสิทธิภาพการเพาะปลูกพืชให้ดยีิ่งขึ้น 
 - การเลี้ยงสตัว ์:  
 1. อุตสาหกรรมนมของสหภาพยุโรปจะมีการเติบโตที่ชะลอตัว 
แม้ว่าในปี 2563 ผลจากวิกฤติการณ์ COVID-19 จะส่งผลให้ปริมาณการ
บริโภคเพิ ่มสูงขึ ้นมากจากการบริโภคในประเทศและการส่งออก  โดย
อุตสาหกรรมนี้จะมีการปรับเปลี่ยนไปสู่การผลิตที่ยั่งยืนมากขึ้น อาทิ การ
เลี ้ยงแบบปล่อยอิสระ การไม่ใช้อาหารสัตว์ GMO และการทำปศุสัตว์
อินทรีย์ โดยสหภาพยุโรปยังเป็นผู้ส่งออกผลิตภัณฑ์นมรายใหญ่ของโลก  
 2. การบริโภคเนื้อสัตว์ปีกในสหภาพยุโรปจะได้รับความนิยมมากยิ่งขึ้น 
เนื่องจากมีราคาท่ีถูกกว่าสินค้าเนือ้สัตว์อ่ืน ๆ ดีต่อสุขภาพ และนำมาปรุง
อาหารได้ง่าย 
 3. การบริโภคเนื้อสุกรและเนื้อวัวในสหภาพยุโรปจะลดลง เนื่องจาก
ผู้บริโภคมีความกังวลด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม 
 - รายได้ภาคเกษตร : มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นซึ่งส่งผลมาจากปริมาณผลผลิต
และราคาที่ปรับตัวสูงขึ้น  
 - แรงงานภาคเกษตร : มีแนวโน้มลดลงซึ่งส่งผลมาจากโครงสร้างภาค
เกษตรที่เปลี่ยนไป ประกอบกับเทคโนโลยีเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ทันสมัย 
ทำให้ความต้องการใช้แรงงานในภาคเกษตรลดลง 
 

ลักษณะของเกษตรกรในอนาคต 
 จากการศึกษาของศูนย์วิจัยร่วม (JRC) เรื ่อง “Farmer of the 
Future” ได้คาดการณ์ลักษณะของเกษตรกรในอนาคต (ป ี2583) ดังนี ้
 - รู้จักการปรับตัว (adaptive) การรวมตัว (corporate) การทำ
เกษตรกรรมความแม่นยำสูง (precision farming) และเป็นเกษตรกร 
ที่อนุรักษ์วิถีการผลิตแบบดั้งเดิม (patrimonial farmers) โดยเกษตรกร
กลุ ่มนี ้ได้รับอิทธิพลมาจากการเปลี ่ยนแปลงด้านสังคม เศรษฐกิจ และ
เทคโนโลยี 
 - รู้จักปรับใช้เทคโนโลยีในการควบคุมสิ่งแวดล้อม (controlled 
environment) หรือการผลิตอาหารจากเซลล์ (cell-based) โดยเกษตรกร
กลุ่มนี้ได้รับอิทธิพลมาจากเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่สร้างความเปลี่ยนแปลง 
ในการผลิตอาหาร อาท ิการปลูกพืชในแนวดิ่งแบบไม่ใช้ดิน และการเพาะเลี้ยงเซลล์ 
 - คำนึงถึงสังคม (social care) การทำเกษตรแบบฟ้ืนฟู (regenerative 
agriculture) และการทำเกษตรในเมือง (urban) โดยเกษตรกรกลุ่มนี้
ได้รับ อิทธิพลจากสังคม อาทิ การขยายตัวของเมือง การรักษาสุขภาพ 
การให้ความสำคัญต่อชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีและการพัฒนาชุมชน 
 - รู ้จ ักการทำฟาร์มในลักษณะ (lifestyle) เป็นงานอดิเรก 
ที่จริงจัง (serious hobby) หรือเป็นการแบ่งปันในสังคม (community-
provisioning) เกษตรกรกลุ่มนี้ได้รับอิทธิพลมาจากสังคมและวัฒนธรรม 
โดยต้องการเปลี่ยนค่านิยมของการทำงานใหม่ให้ใกล้ชิดกับธรรมชาติมาก
ยิ่งขึ้น หรือต้องการสร้างเครือข่ายขนาดเล็ก เพื่อการเรียนรู้หรือการแบ่งปัน
ในสังคม 
 


