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ความรูส้กึมั่นคงปลอดภัยแบบจอมปลอม  
(False sense of security) 

 จากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด-19 เราทุกคนต้องเผชิญกับความ
เปราะบางในระบบการผลิตอาหารบนยุคโลกาภิวัตน์ ท่ีขึ้นกับห่วงโซ่อุปทานและกลุ่ม
แรงงานย้ายถ่ินจากท่ัวโลกมาเป็นเวลานาน ผลความเปราะบางจากการหยุดชะงักของ
ห่วงโซ่อุปทานท่ีเห็นได้ชัด คือ การท่ีต้องต่อแถวยาวๆ ในห้างสรรพสินค้า การกักตุน
อาหาร การคัดแยกและชําแหละเนื้อสัตว์จากปศุสัตว์ ผู้คนสูญเสียหน้าท่ีการงานและมี
ความไมม่ั่นคงด้านอาหารเพิ่มขึ้น 

 สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้อย่างไร แม้ว่าอาหารจะเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์ แต่
ตลาดโลกท่ีถูกครอบงําโดยกลุ่มองค์กรท่ีทรงอํานาจ คอยกําหนดว่าอาหารประเภทใดจะ
ผลิตท่ีไหน ผลิต หรือ จัดจําหนา่ยอยา่งไร เหล่านี้คือความไมส่มดุลกันของการถือครอง
อํานาจระหว่างเกษตรกรรายย่อยและผู้บริโภค และการท่ีธุรกิจการเกษตรและบริษัท
อาหารขนาดใหญ่ทุ่มลงทุนในท่ีดินการเกษตรและอุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร ก่อให้
เกิดปัญหาการล้มหายตายจากของผู้ผลิตและเกษตรกรรายยอ่ย 

 เมื่อเรารับประทานอาหาร ทุกอย่างท่ีเราบริโภคล้วนขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของผู้
ผลิตรายใหญท้ั่งสิ้น อนึ่งว่า การจัดจําหนา่ยอาหารนั้นถูกต้ังบนพื้นฐานของสิ่งท่ีทําให้เกิด
ผลกําไรสูงสุด ไม่ใช่เพื่อให้ทุกคนได้รับประทานอาหารท่ีดีต่อสุขภาพได้รับสารอาหาร
ครบสัดสว่นแต่อยา่งใด โดยแนวคิดของการ "ทํากําไร" เปรียบเสมือนการมี  
"ประสิทธิภาพในการผลิต" เชน่ อาหารท่ีปลูกได้ง่ายในยุโรปอยา่งแอปเปิ้ ล สามารถถูกจัด
สง่ตรงข้ามนํ้าข้ามทะเลไปสูผู่้บริโภคท่ัวโลกได้ หรือพื้นท่ีปา่ไม้ ไมว่่าจะแอมะซอน (the 
Amazon) หรือระบบนิเวศอ่ืนๆ ก็ถูกรุกรานเพื่อใช้เปน็พื้นท่ีสําหรับอุตสาหกรรมเนื้อสัตว์
ได้ เชน่เดียวกับพืชเพื่อการบริโภคอยา่งถ่ัวเหลืองและนํ้ามันปาล์ม ก็ถูกนํามาใช้เพื่อเล้ียง
สัตว์ในฟาร์มอุตสาหกรรมของยุโรป รวมถึงใช้เพื่อเป็นเชื้อเพลิงในรถยนต์ท่ีเราขับกันใน
ปัจจุบัน 

 เราไมค่วรละเลยความไมส่มเหตุสมผลของระบบการผลิตอาหารนี้ การแพรร่ะบาด
ของเชื้อโรคโควิด-19 ไม่ใช่อุบัติการณ์ท่ีไม่เคยเกิดขึ้น ยกตัวอย่างการระบาดล่าสุดของ
โรคท่ีติดเชื้อจากสัตว์สูค่น เชน่ ซาร์ส (SARS), H1N1 (ไข้หวัดหมู), ไข้หวัดนก หรือ อีโบลา 
(Ebola) โรคเหล่านี้เกิดจากไวรัสท่ีฟักตัวมาจากการท่ีมนุษย์ทําลายธรรมชาติท้ังสิ้น ซึ่ง
ล้วนเชื่อมโยงกับการท่ีเราบริโภคเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากนมท่ีมีราคาถูกเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ 
อันเป็นการเร่งเพิ่มความต้องการพึ่งพาระบบการค้าท่ัวโลกและอุตสาหกรรมฟาร์มท่ีมาก
ขึ้นไปอีก 

 ในข่าวร้ายก็ยังมีข่าวดีเสมอ วิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด-19 
ทําให้เราได้หันกลับมาพิจารณากันใหมว่่า สิ่งท่ีเราผลิตและบริโภคนั้นได้มาจากท่ีไหน ได้
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มาอยา่งไร และแนวคิดสําหรับการค้าเสรีท่ีว่า "ยิ่งผลิตเพื่อการค้ามาก ยิ่งได้มาก" จะไม่
เป็นจริงอีกต่อไป เพราะเราจะสามารถเลือกบริโภคอาหารรสชาติดี มีคุณค่าทาง
โภชนาการและมีกรรมวิธีการผลิตท่ีเป็นมิตรกับโลกได้ในเวลาเดียวกัน เราสามารถสร้าง
ระบบการผลิตอาหารท่ีดีกว่านี้ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากกว่านี้ และมีความเป็นธรรม
มากกว่านี้ได้ โดยอาศัยแนวคิดอธิปไตยทางอาหารและหันมาปรับฐานระบบการผลิต
อาหารมาสูต่ลาดท้องถ่ิน 

 อธิปไตยทางอาหาร พูดง่าย ๆ คือ สิทธิของทุกคนท่ีสามารถกําหนดระบบการผลิต
อาหารของตนเองได้ โดยตระหนักถึงการทําการเกษตรเชิงนิเวศในขนาดเล็กท่ีมีศักยภาพ
ท่ีจะสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจในท้องถ่ิน มีรูปแบบการทํางานท่ีหลากหลาย เพื่อให้ได้
ระบบการผลิตอาหารท่ีดีต่อสุขภาพและเป็นมิตรกับโลกใบนี้มากท่ีสุด 

 แนวคิดอํานาจอธิปไตยด้านอาหาร แตกต่างจากแนวคิดความมั่นคงทางอาหาร ท้ัง
สองแนวคิดนี้ มีความเก่ียวข้องกันเพียงเรื่องการเข้าถึงอาหารและความชว่ยเหลือในด้าน
อาหารเท่านั้น แม้ว่านานาชาติจะพยายามพัฒนาและสง่เสริมความมั่นคงทางด้านอาหาร
เพื่อช่วยบรรเทาความขาดแคลนอาหาร แต่ก็ปัญหาก็ยังคงอยู่ จากสาเหตุท่ีไม่ได้มีการ
จัดการท่ีต้นตอของความไม่เท่าเทียมและไม่เสมอภาคของอํานาจในระบบการผลิต
อาหาร ผู้ค้ารายใหญย่ังคงสามารถบีบเค้นกําไรจากท้ังผู้ผลิตและผู้บริโภค 

 นอกจากนี้ แนวคิดอํานาจอธิปไตยทางอาหารยังแตกต่างจากแนวคิดความพอ
เพียงทางอาหารอีกด้วย สําหรับแนวคิดอํานาจอธิปไตย เป้าหมายไม่ได้มีไว้เพื่อให้รัฐ
อธิปไตยทําการผลิตทุกอย่างเองภายในประเทศแล้วไปยกเลิกการค้าระหว่างประเทศ
ท้ังหมด เพราะทุกอย่างไม่ใช่การทําเพื่อเศรษฐกิจในเชิงนิเวศหรือความยั่งยืนทางสังคม
เสมอไป ตัวอย่างเช่น การรับประทานอะโวคาโดออร์แกนิกท่ีปลูกในเปรูขนส่งโดยใช้
พลังงานตํ่าไปสูยุ่โรป อาจดีต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่าการบริโภคเนื้อวัวจากฟาร์มข้างทางก็
จริง แต่อยา่งไรก็ตาม องค์ประกอบท่ีสําคัญของอํานาจอธิปไตยทางอาหาร คือ การปรับ
ใช้แนวคิดให้เข้ากับระบบการผลิตอาหารตามท้องถ่ินของเราเพื่อยับยั้งการผลิตท่ีมีการ
ส่งออกเป็นภาคนํา ผลักดันในส่วนการผลิตอาหารในเชิงนิเวศและสนับสนุนเศรษฐกิจใน
ท้องถ่ินให้ได้พัฒนาต่อไป 

 การปรับเปล่ียนชอ่งทางการค้าในตลาดท้องถ่ิน (Re-localisation) หมายถึง การก
ระจายความหลากหลายเข้าไปในระบบการผลิตอาหารของเรา สร้างความยืดหยุ่นไม่
ผูกขาดแหล่งพึ่งพาวัตถุดิบผลิตภัณฑ์ ด้วยความท่ีผู้บริโภคและผู้ผลิตมีความเชื่อมโยงกัน
มากขึ้น จึงนําไปสูค่วามรับผิดชอบท่ีมากขึ้นของผู้ผลิตในกระบวนการผลิต โดยการปรับ
ชอ่งทางการค้าใหมน่ี้ ถือเป็นนโยบายการค้าท่ีสมเหตุสมผล เพราะคํานึงถึงรูปแบบต้นทุน
การบริโภคของบุคคลและสิ่งแวดล้อม โดยมีเป้าหมายให้ทุกคนมีชีวิตท่ีดีอยา่งยั่งยืน ไมใ่ช่
แค่การเพิ่มผลกําไรสูงสุดให้กับองค์กรเท่านั้น การปรับชอ่งทางการค้าใหมน่ี้จึงเป็นโอกาส
ในการทบทวนห่วงโซ่อุปทานของเราใหม่เพื่อการเปล่ียนแปลงพื้นฐานในระบบการผลิต
และการบริโภคอาหารของเรา แล้วยุโรปรวบรวมอํานาจอธิปไตยทางอาหารและปรับชอ่ง
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ทางการค้าใหม่ในระบบการผลิตอาหารให้เข้ากับท้องถ่ินได้อย่างไร ในรายงานนี้ เรา
พิจารณาเกษตรกรรมของยุโรปในแง่ของการรับผิดชอบดูแลผู้คนในพื้นท่ีและพบว่ามี
แนวโน้มท่ีนา่วิตกอยูไ่มน่้อย 

 เพราะขณะท่ีอัตราการผลิตอาหารเติบโตขึ้นอยา่งต่อเนื่อง แต่ในระบบการอาหาร
ของยุโรปนั้น ไม่ได้ให้ความสําคัญกับการสร้างความยืดหยุ่นในการผลิตอาหาร หรือ
คุณภาพของสารอาหารเพื่อสุขภาพของผู้คนเลย ในทางตรงกันข้าม การค้นพบของ
รายงานนี้แสดงให้เห็นว่าอัตราการผลิตท่ีเพิ่มขึ้นนี้เติบโตไปพร้อมกันกับเกษตรกรราย
ย่อยในสหภาพยุโรปท่ีลดลง แทนท่ีจะให้ชาวยุโรปได้ผลิตอาหารจากท้องถ่ินด้วยวิธีการ
เชิงนิเวศและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น แต่กลับมุ่งเน้นไปท่ีการเพิ่มการส่งออกเนื้อ
สัตว์และผลิตภัณฑ์จากนมท่ีผลิตในอุตสาหกรรม  

 ผลผลิตทางการเกษตรจํานวนมหาศาล (และพื้นท่ีเพาะปลูกท่ีเก่ียวข้อง) ถูกใช้เพื่อ
เล้ียงสัตว์ในฟาร์มและเป็นเชื้อเพลิงให้กับภาคคมนาคมแทนท่ีจะเป็นอาหารให้กับคน
โดยตรง 

 สําหรับผู้ท่ีกังวลกับเรื่องความยืดหยุน่ของการผลิตอาหารในยุโรป การลดปริมาณ
ทรัพยากรและท่ีดินท่ีใช้กับพืชอาหารสัตว์และพืชเพื่อพลังงานเชื้อเพลิงควรเป็นจุดเริ่ม
ต้นท่ีชัดเจน 

 อัตราการผลิตและการบริโภคเนื้อสัตว์ ผลิตภัณฑ์จากนม และสัตว์อ่ืนๆ ท่ีมากเกิน
ไปเป็นเรื่องท่ีน่าตกใจอย่างยิ่ง ไม่เพียงแค่ชาวยุโรปจะบริโภคอาหารเกินความเหมาะสม
ต่อสุขภาพเท่านั้น แต่ในอีกหลายประเทศก็มีการผลิตมากเกินความจําเป็นต่อการบริโภค
อยา่งมีนัยสําคัญ ซึ่งถือว่าผิดหลักอนามัยการบริโภคภายในประเทศเชน่กัน การผลิตเนื้อ
สัตว์และผลิตภัณฑ์จากนมเพื่อการส่งออกนี้เป็นการใช้ทรัพยากรทางการเกษตรของ
ยุโรปอย่างไม่เหมาะสมและลดความสามารถของยุโรปในการเผชิญกับผลกระทบของ
วิกฤตการณ์ท่ีเพิ่มขึ้น อยา่งการแพรร่ะบาดของเชื้อโรคโควิด-19 เปน็ต้น 

 รายงานนี้ อธิบายรายละเอียดโดยอ้างอิงข้อมูลขององค์การอาหารและการเกษตร
แหง่สหประชาชาติ (FAOSTAT) และ สํานักงานสถิติยุโรป (Eurostat) วิเคราะห์โดยกรี
นพีซ หมวดหมูผ่ลิตภัณฑ์ท่ีใช้ในรายงานจะเป็น ผลิตภัณฑ์จากนม และ ซีเรียล อ้างอิง
จากปริมาณเทียบเท่ากับจํานวนดิบของสินค้าท่ีใช้หรือผลิต หากต้องการทราบราย
ละเอียดเพิม่เติมเก่ียวกับวิธีการนี้ สามารถติดตามได้ในภาคผนวกของรายงาน 

 สําหรับทุกคนท่ีเป็นห่วงกับภาวะความยืดหยุ่นในการผลิตอาหารของยุโรป ควร
ช่วยกันเริ่มต้นแก้ไขปัญหาท่ีได้แล้ว โดยวิธีการลดปริมาณทรัพยากรและท่ีดินท่ีใช้เพื่อ
เป็นพืชอาหารสัตว์และผลิตเป็นเชื้อเพลิงสําหรับภาคคมนาคม สามารถเป็นจุดเริ่มต้น
แรกท่ีชัดเจนในการให้ความรว่มมือเพื่อระบบการผลิตอาหารของตน 
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บทสรุป 

 เพื่อให้ระบบการทําฟาร์มมีความยืดหยุ่น เพื่อสุขภาพของมนุษย์ท่ีดีขึ้น และเพื่อ
ความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม สหภาพยุโรปไม่จําเป็นต้องเพิ่มกําลังการผลิต แต่ควรผลิต
อยา่งแตกต่าง โดยผลิตเชิงในนิเวศท้องถ่ินให้มากขึ้น เพื่อผลผลิตท่ีดีต่อสุขภาพ โดยให้
ความสําคัญกับเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากนมน้อยลง รวมถึงการลดการผลิตพืชอาหาร
สัตว์ และลดการนําพืชท่ีคนสามารถกินได้มาผลิตเปน็เชื้อเพลิง 

 ผลวิเคราะห์นี้แสดงให้เห็นว่า การเกษตรของยุโรปให้ความสําคัญกับการจัดหา
ตลาดส่งออกผลิตภัณฑ์จากสัตว์มากกว่าการอาหารท่ีผลิตในเชิงนิเวศเพื่อการบริโภคใน
ท้องถ่ิน นอกจากนี้ยังพบว่าอาหารจํานวนมากท่ีเหมาะสําหรับการบริโภคของมนุษย์นั้น
ถูกนําไปใช้เพื่อการเล้ียงสัตว์ หรือแม้กระท่ังใช้เป็นเชื้อเพลิงสําหรับรถยนต์ การผลิตท่ี
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนี้ไม่มีเหตุผลแม้แต่น้อย เมื่อพิจารณาว่าชาวยุโรปนั้นบริโภคเนื้อ
สัตว์และผลิตภัณฑ์จากนมมากเกินกว่าปริมาณท่ีเหมาะสมต่อสุขภาพสําหรับตัวพวกเขา
เอง หรือแม้กระท่ังต่อโลกของเรา 

 ท่ามกลางวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 นักการเมืองชาวยุโรป
หลายคนได้แสดงความกังวลเก่ียวกับความมั่นคงทางอาหารภายในทวีปยุโรป โดยความ
กังวลเหล่านี้ได้เปล่ียนเป็นการเรียกร้องให้มีการแก้ปัญหาในแบบท่ีผิดพลาด (ซึ่งคือการ
เพิ่มการผลิตอยา่งต่อเนื่อง) และการต่อต้านมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมท่ีจําเปน็ (กําหนด
พื้นท่ีเพาะปลูกใหม่ท่ีเป็นการทําให้สูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ) อย่างไรก็ตาม
ระดับของอุปทานและการผลิตก็ไม่ใช่ความท้าทายในภาคเกษตรในปัจจุบัน แต่ความ
ท้าทายท่ีแท้จริงอยู่ท่ีวิธีการและเหตุผลท่ีใช้พื้นท่ีการเกษตรและทรัพยากรอ่ืนๆท่ีมีอยู ่
การจัดการปัญหาอย่างยั่งยืน ซึ่งการแก้ปัญหาท่ีแท้จริงล้วนอยู่ท่ีการมีอธิปไตยทาง
อาหารและการปรับฐานการผลิตกลับมาสูท้่องถ่ิน 

 การให้ความสําคัญเรื่องความมั่นคงทางอาหารโดยการเพิ่มการผลิตเพียงอย่าง
เดียว ไมไ่ด้ชว่ยแก้ปัญหาความไมเ่ท่าเทียมและความไมส่มดุลของอํานาจท่ีมีอยูใ่นระบบ
การผลิตอาหาร การให้สิทธิ์ผู้เล่นรายใหญเ่พียงไมก่ี่เจ้าได้รีดเค้นกําไรสูงสุดจากท้ังผู้ผลิต
และผู้บริโภค ทําลายสุขภาพของประชาชนและสิ่งแวดล้อมไปในขณะเดียวกัน อีกท้ังยัง
ยุยงสนับสนุนให้บริโภคเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากนมท่ีส่งผลเสียต่อสุขภาพเพิ่มขึ้น
เรื่อยๆ เกษตรกรรายยอ่ยถูกบังคับให้เลือกว่าจะเติบโตในตลาด หรือ จะออกไปจากตลาด 
การรวมกลุ่มอุตสาหกรรมในภาคการเกษตรเป็นผลให้เกิดการตกงานมากขึ้นและ
เศรษฐกิจในภาคการเกษตรอ่อนแอลง ส่วนผู้ผลิตท่ีเหลือต่างมุ่งเน้นไปท่ีตลาดส่งออก 
ปล่อยเม็ดเงินไหลเข้าบริษัทขนาดใหญ่เพียงไม่ก่ีแห่ง ซึ่งการแพร่ระบาดของเชื้อโรคโค
วิด-19 ได้ทําให้เราเห็นความอ่อนแอในรูปแบบระบบการจัดการนี้อยา่งชัดเจน 
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 อีกหนึ่งทางเลือกท่ีสหภาพยุโรปจะทําเพื่อความยืดหยุ่นและกระจายความเสี่ยงได้ 
ผลการวิเคราะห์จากท่ัวโลกแสดงให้เห็นว่าการเพาะปลูกอาหารเพื่อการบริโภคของ
มนุษย์ท่ีเป็นอยูน่ั้น สามารถเล้ียงผู้คนได้มากกว่าท่ีมีอยูใ่นระบบอาหารในปัจจุบันจํานวน
หลายพันล้านคน ซึ่งในปัจจุบันการเกษตรเชิงนิเวศถูกมองว่าเป็นทางเลือกท่ีดีท่ีสุด
สําหรับการปรับปรุงการผลิตและเพิ่มผลผลิตด้วยธาตุอาหารในดินและมีการจัดการนํ้าท่ี
ดีโดยไมต้่องใช้สารเคมท่ีีมีราคาแพง 

 ในด้านการเมือง สหภาพยุโรปมีการจัดต้ังนโยบายเกษตรรว่มโดยล่าสุดมีกลยุทธ์ท่ี
เรียกว่า จากฟาร์มถึงโต๊ะอาหาร (Farm to Fork) ซึ่งทางสหภาพยุโรปได้อ้างว่ากลยุทธ์นี้ 
จะช่วยเปล่ียนแปลงให้ระบบการผลิตอาหารของตนมีความยั่งยืน และปกป้องความ
มั่นคงด้านอาหารรวมถึงรับประกันการเข้าถึงแหล่งอาหารท่ีดีต่อสุขภาพได้ แต่อย่างไร
ก็ตามพวกเขาก็ขาดการดําเนินการท่ีเป็นรูปธรรมเพื่อทําตามขั้นตอนท่ีจําเป็นท่ีควรทําไป
อยูดี่ 

 สําหรับความยืดหยุ่นในระบบการผลิตอาหาร การปรับเปล่ียนฐานการผลิตและ
เพิ่มความหลากหลายจะสามารถผลิตอาหารท่ีดีต่อสุขภาพได้ ยุโรปจําเป็นต้องเปล่ียน
นโยบายด้านการจัดการการผลิตอาหาร การทําฟาร์ม และการค้าอยา่งเรง่ด่วน โดยเริ่ม
จากระบบการผลิตท่ีกําลังถูกออกแบบและมีการเจรจาตกลงอยู่ ลดการใช้ท่ีดินเพื่อปลูก
พืชเพื่ อเล้ียงสัตว์และการผลิตเชื้ อเพลิงชีวภาพ เบนเข็มออกจากการผลิตในเชิง
อุตสาหกรรมเพื่อความยืดหยุ่นในระบบการผลิตอาหารท่ีไม่ทําลายสิ่งแวดล้อม และท่ี
ขาดไมไ่ด้คือเพื่อเพิ่มผลผลิตท่ีดีต่อสุขภาพในเชิงนิเวศสว่นท้องถ่ินท่ีมากขึ้น 

กรนีพซีเรยีกรอ้งให้สหภาพยุโรป ผู้นําทางการเมืองของสหภาพยุโรปและ
รฐับาลระดับนานาชาติดําเนินการดังนี ้

• ตรวจสอบให้แน่ชัดว่ามีการเปล่ียนแปลงท่ียุติธรรมและเป็นธรรม โดยกําหนด
ทิศทางการระดมทุนสาธารณะให้เกษตรกรท้องถ่ินและเกษตรกรเชิงนิเวศท่ีมีความ
ยืดหยุน่ในระบบการผลิตก่อนเป็นอันดับแรก เชน่เดียวกันสําหรับคนงานในฟาร์มท่ี
อาจมีความเสี่ยงต้องสูญเสียวิถีการทํามาหากินไป 

• ยุติการสนับสนุนอุตสาหกรรมเนื้อสัตว์ หันมาส่งเสริมให้เกษตรกรเปล่ียนการผลิต
เพื่ออุตสาหกรรมเนื้อสัตว์ นมและไข ่ไปผลิตในพืชอาหารอ่ืนๆให้มากขึ้นแทน โดยมี
การกําหนดระดับความหนาแน่นของจํานวนปศุสัตว์สูงสุดท่ีมีผลผูกมัดตาม
กฎหมาย เชน่ จํานวนสัตว์สูงสุดท่ีฟาร์มมีได้ต่อหนว่ยเฮกตาร์ หากเกินไปจากนี้ จะ
ไมม่ีฟาร์มใดในสหภาพยุโรปท่ีจะได้รับรับเงินอุดหนุนด้านการเกษตร 

• แจ้งการรับรู้ถึงผลกระทบท่ีเป็นอันตรายของระดับการบริโภคและผลิตเนื้อสัตว์และ
ผลิตภัณฑ์จากนมของสหภาพยุโรปในปัจจุบัน และกําหนดเป้าหมายทางการเมืองท่ี
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ชัดเจนเพื่อลดการบริโภคเนื้อสัตว์และนม เป็นตัวเลขอยา่งน้อย 70% ภายในป ีพ.ศ. 
2573 และ 80% ภายในปี พ.ศ. 2593 เมื่อเทียบกับตัวเลขในปัจจุบัน 

• ประเมินและนําเสนอมาตรการท่ีครอบคลุมเพื่อนําไปสู่การบริโภคอาหารท่ีอุดมด้วย
พืชมากขึ้น เปล่ียนไปใช้ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ท่ีผลิตในเชิงนิเวศ รวมถึงการใช้นโยบาย
สง่เสริมการขาย ทําการตลาดและการจัดซื้อจัดจ้าง ตลอดจนการกําหนดแนวทาง
การบริโภคอาหารและมีแผนการกําหนดราคาท่ีเป็นธรรม 

• ยกเลิกรูปแบบข้อตกลงการค้าเสรีในปัจจุบันท่ีเติบโตอย่างไร้แบบแผน เปล่ียนไปสู่
นโยบายการค้าท่ีมีหลักเหตุผลท่ีคํานึงถึงต้นทุนของมนุษย์และสิ่งแวดล้อมจากรูป
แบบการบริโภค โดยต้ังเป้าหมายเพื่อการดํารงชีวิตอย่างยั่งยืนและสร้างความ
ยืดหยุ่นในห่วงโซ่อุปทานของอาหาร เริ่มต้นด้วยการปฏิเสธข้อตกลงการค้าเสรี
ระหว่างสหภาพยุโรปและกลุ่มตลาดรว่มอเมริกาใต้ตอนล่าง (EU-Mercosur) 


