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เมื่อวันท่ี 22-24 มีนาคม 2565 ส านักงานท่ีปรึกษาด้าน

การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

ประจ าสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้รับ

เชิญจากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคเปนเฮเกน เพ่ือ

เข้าร่วมการหารือและการศึกษาดูงานในด้านเทคโนโลยี 

และนวัตกรรมด้านการเกษตรสมัยใหม่ ท่ีประเทศ

เดนมาร์ก  

ความโด่นเด่นของอุตสาหกรรมการเกษตรและ

อาหารของเดนมาร์ก 

เดนมาร์กนั้นเป็นประเทศท่ีมีความก้าวหน้าด้าน

เทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการเกษตรและอาหารเป็น

ล าดับต้น  ๆ ของโลก โดยข้อมูล ท่ีน่ าสนใจด้ าน 

อุตสาหกรรมการเกษตรและอาหารของเดนมาร์ก

สามารถสรุปได้ดังนี้ 

เดนมาร์กเป็นประเทศขนาดเล็ก มีพื้นท่ีประมาณ 

43,000 ตร.กม. (ไม่รวมกรีนแลนด์และเกาะแฟโร) 

เทียบเท่ากับพื้นท่ีจังหวัดเชียงใหม่รวมกับจังหวัด

นครราชสีมาของไทย หรือเพียงร้อยละ 8ของพื้นท่ี

ประเทศไทย โดยร้อยละ 61 ของประเทศเป็นพื้นท่ี

เกษตรกรรม (ขนาดแปลงเฉลี่ย 70 เฮกเตอร์ และ

มากกว่าร้อยละ 20 เป็นแปลงขนาดใหญ่กว่า 900 เฮก

เตอร์) โดยส่วนใหญ่เป็นพื้นท่ีเพาะปลูกธัญพืช (ร้อยละ 

75 ส าหรับใช้เป็นอาหารสัตว์) และอีกส่วนหนึ่งเป็น

พื้นท่ีปศุสัตว์ (สุกร วัว ไก่ และมิงค์ ตามล าดับ) 

Credit: ibrandify 
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Credit: civileats.com 

ร้อยละ 2.4 ของแรงงานเดนมาร์กอยู่ในภาคการเกษตร (ประมาณ 50,000 คน ข้อมูลปี ค.ศ. 2017) ซึ่งมี แนวโน้ม

ลดลงเร่ือย ๆ โดยในช่วงระหว่างปี ค.ศ. 2000 - 2018 การจ้างงานในภาคการเกษตร ประมง และป่าไม้ ลดลง ร้อย

ละ 23 ท้ังนี้ จากข้อมูลปี ค.ศ. 2017 เกษตรกรเดนมาร์กมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนประมาณ 30,000 โครนเดนมาร์ก 

(135,000 บาท) เทียบกับรายได้เฉลี่ยต่อเดือนของทุกอาชีพ 40,000 โครนเดนมาร์ก (180,000 บาท) 

เดนมาร์กเป็นประเทศขนาดเล็ก มีประชากรเพียง 5.4 ล้านคน แต่ก็สามารถผลิตอาหารได้เพียงพอส าหรับการเลี้ยง

ประชากรถึง 15 ล้านคน หรือ 3 เท่าของประชากรในประเทศ สินค้าเกษตรและอาหารส่วนใหญ่ (ร้อยละ 75) ของ

เดนมาร์กจึงถูกส่งออกไปยังต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม ภาคการผลิตอาหารมีมูลค่าคิดเป็นเพียงร้อยละ 5.5 ของ 

GDP เดนมาร์ก และมีแนวโน้มลดลง 

ผลิตภัณฑ์อาหารและการเกษตรคิดเป็นสัดส่วนถึงร้อยละ 25 

ของสินค้าส่งออกจากเดนมาร์กท้ังหมด สินค้าส่งออกท่ีส าคัญ 

ได้แก่ ปลาและผลิตภัณฑ์จากนม ตลาดส่งออกส าคัญได้แก่ 

เยอรมนี สหราชอาณาจักร สวีเดน และจีน 

Credit: polarseafood.dk 
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Credit: slidesharecdn.com 

สัดส่วนของผลิตภัณฑ์อาหารและการเกษตรท่ีเดนมาร์กส่งออกประกอบด้วย เนื้อหมู (ร้อยละ 18) ปลาและสัตว์น้ า 

(ร้อยละ 17) ขนสัตว์ (ร้อยละ 7) ชีส (ร้อยละ 5) ผลิตภัณฑ์นมอื่นๆ (ร้อยละ 5) เทคโนโลยีด้านการเกษตร (ร้อยละ 

5) เอนไซม์ (ร้อยละ 5) อาหารสัตว์ (ร้อยละ 4) และอื่นๆ (ร้อยละ 35) (ข้อมูลปี ค.ศ. 2015) 

ค่านิยมหลักของภาคการผลิตอาหารของเดนมาร์ก (Danish Food Cluster) ประกอบด้วย ความมีคุณภาพสูง 

(High Quality) ความยั่งยืน (Sustainability) และความร่วมมือ (Collaboration) 

- คุณภาพสูง: ประมาณร้อยละ 40 ของสินค้าส่งออกเกษตรกรรมและอาหาร เป็นสินค้าคุณภาพสูง ซึ่งส่วนหนึ่งมี

ปัจจัยมาจากกฎระเบียบของรัฐด้านความปลอดภัยของอาหารท่ีมีมาตรฐานสูง 

- ความยั่งยืน: ในช่วงปี ค.ศ. 1990 - 2014 เดนมาร์กสามารถผลิตอาหารได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 22 แต่ในขณะเดียวกัน

สามารถลดการปล่อยก๊าซไนโตรเจนร้อยละ 45 และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงร้อยละ 16 ซึ่งเป็น ผลมาจาก

การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมต่าง ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและลด carbon footprint ล่าสุดสภาธุรกิจ

อาหารและการเกษตรเดนมาร์ก (Danish Food and Agriculture Council) ซึ่งเป็นองค์กรตัวแทนสมาชิก ในภาค 
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Credit: ecowatch.com 

อาหารและการเกษตรของเดนมาร์ก ได้เผยแพร่

ยุ ทธศาสตร์  “Climate-neutral 2050” เ มื่ อ

เดือนมีนาคม 2562 ก าหนดให้ภาคการผลิต

อาหารในเดนมาร์กบรรลุ เป้าหมาย climate 

neutral (การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็น

ศูนย์ กล่าวคือไม่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากกว่าท่ี

ดูดซับได้) ภายในปี ค.ศ. 2050 

- ความร่วมมือ: เดนมาร์กมีการท างานร่วมกัน

อย่างมีประสิทธิภาพระหว่างบริษัทผู้ประกอบการ 

หน่วยงานด้าน การวิจัยและพัฒนา และหน่วยงานของรัฐ ซึ่งมีรากฐานมาจากระบบสหกรณ์ท่ีประวัติยาวนานใน

เดนมาร์ก (สหกรณ์แห่ง แรกก่อตั้งขึ้นเมื่อกลางศตวรรษที่ 19 โดยกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม) 

เดนมาร์ก: ประเทศผู้น าด้านเกษตรอินทรีย์ 

เดนมาร์กเป็นหนึ่งในประเทศผู้น าด้านเกษตรอินทรีย์ โดยเป็นประเทศท่ีมีอัตราการบริโภคสินค้าอาหารเกษตร

อินทรีย์ต่อจ านวนประชากรมากท่ีสุดของโลก โดยในปี 2562 ชาวเดนมาร์กบริโภคอาหารเกษตรอินทรีย์เฉลี่ยคนละ 

2,580  โครนเดนมาร์ก (หรือประมาณ 12,500 บาท) นอกจากนี้ ยังมีสัดส่วนของผลผลิตอินทรีย์ในตลาดขายปลีก 

Credit: europa.eu 
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Credit: nordicorganicexpo.com 

สูงท่ีสุดในโลก คือ ร้อยละ 11.5 (ข้อมูลปี ค.ศ. 2018) น าหน้าสวีเดนและ

สวิสเซอร์แลนด์ และมีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่อง โดยสินค้าส่งออกท่ีเป็นผลผลิต

อินทรีย์เติบโตโดยเฉลี่ยร้อยละ 19 ต่อปี ในช่วงระหว่างปี ค.ศ. 2010 - 2016 

ท้ังนี้ เดนมาร์กเป็นประเทศแรกในโลก ท่ีเริ่มใช้ตรารับรองเกษตรอินทรีย์ท่ี

ควบคุมโดยภาครัฐ (กระทรวงสิ่งแวดล้อมและอาหารเดนมาร์ก) เมื่อปี ค.ศ. 

1987 ซึ่งต่อมาได้มีการพัฒนาเรื่อยๆ จนเป็นตรา Ø-label ท่ีใช้กันจนถึงปัจจุบัน 

โดย Organic Denmark ซึ่งเป็นองค์กรท าหน้าที่เชื่อมเครือข่ายซุปเปอร์มาเก็ตและผู้จ าหน่ายสินค้าอาหารเกษตร

อินทรีย์ของเดนมาร์กเข้าด้วยกัน ได้ให้ความเห็นว่าปัจจัยหนึ่งท่ีท าให้เดนมาร์กมีการบริโภคสินค้าอาหารเกษตร

อินทรีย์สูงท่ีสุดในโลกอาจมาจากการท่ีผู้บริโภคสามารถเข้าถึงสินค้าเกษตรอินทรีย์ได้ง่ายกว่าในหลายประเทศ โดย

สามารถหาซื้อสินค้าอาหารเกษตรอินทรีย์ได้อย่างแพร่หลายตามร้านค้าหรือซุปเปอร์มาเก็ตท่ัวไป ไม่จ าเป็นต้องซื้อ

จากร้านท่ีจ าหน่ายสินค้าอาหารเกษตรอินทรีย์โดยเฉพาะ และอีกส่วนหนึ่งมาจากการท่ีผู้บริโภคต้องการบริโภค

สินค้าท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนมากขึ้น ในขณะท่ีหัวหน้าฝ่ายเกษตรอินทรีย์ของ สภาการเกษตรและ

อาหารของเดนมาร์ก (Danish Agriculture & Food Council, DAFC) ให้เหตุผล ว่าเป็นเพราะผู้บริโภคใน

เดนมาร์กมีความเชื่อมั่นในอาหารเกษตรอินทรีย์และตรารับรองเกษตรอินทรีย์บนสินค้าอาหารเกษตรอินทรีย์ของ

เดนมาร์ก 
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ปัจจัยท่ีท าให้สินค้าเกษตรอินทรีย์ของเดนมาร์กและองค์ความรู้ด้านการเกษตรเป็นท่ีต้องการท่ัวโลกว่า สืบ

เนื่องมาจากความมุ่งมั่นของรัฐบาลเดนมาร์กท่ีตั้งเป้าหมายและให้ความส าคัญต่อการพัฒนาประเทศให้เป็น

ศูนย์กลางการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ โดยเดนมาร์กเป็นประเทศแรกในโลกท่ีมีกฎหมายสินค้าเกษตรอินทรีย์ในปี 

พ.ศ. 2530 และในปี พ.ศ. 2533 ได้เริ่มใช้ “Ø-label” เป็นสัญลักษณ์ของสินค้าเกษตรอินทรีย์สีแดงท่ีได้รับความ

ไว้วางใจจากผู้บริโภคจวบจนถึงปัจจุบัน ซึ่งต่อมาในปี 2552 เดนมาร์กได้ริเริ่มใช้สัญลักษณ์ Organic Cuisine table 

ส าหรับร้านอาหารตามปริมาณสินค้าเกษตรอินทรีย์ท่ีใช้ในการประกอบอาหารในร้าน แบ่งเป็นสีทอง (ร้อยละ 90-

100) สีเงิน (ร้อยละ 60-90) และสีทองแดง (ร้อยละ 30-60) นอกจากนี้ ความส าเร็จดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงความ

ร่วมมืออันยาวนานบนพื้นฐานของความไว้วางใจระหว่างภาครัฐ องค์กรด้านการเกษตร อุตสาหกรรมอาหาร ผู้ค้า

ปลีก และสถาบันวิจัยของเดนมาร์ก ท่ีท าให้สินค้าอาหารเกษตรอินทรีย์ของเดนมาร์กเติบโตอย่างต่อเนื่องท้ังตลาด

ภายในประเทศและการส่งออก 

Credit: organicdenmark.com 
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ท้ังนี้ รัฐบาลเดนมาร์กตั้งเป้าหมายท่ีจะเพิ่มพื้นท่ีส าหรับท าการเกษตรอินทรีย์ รวมท้ังการส่งออกสินค้าอาหารเกษตร

อินทรีย์และอัตราการบริโภคภายในประเทศเป็นสองเท่าภายในปี 2573 ปัจจุบันเดนมาร์กมีพื้นที่การเกษตรอินทรีย์

ร้อยละ 12 – 13 ของพื้นท่ีเกษตรกรรมท้ังหมด และต้องการเพิ่มเป็นร้อยละ 20 ภายในปี 2573 

หน่วยงานช้ันน าด้านอุตสาหกรรมการเกษตรและอาหารของเดนมาร์ก 

ส านักงานท่ีปรึกษาด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจ าสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุง

บรัสเซลส์ ได้เยี่ยมชมหน่วยงานต่าง ๆ ด้านอุตสาหกรรมการเกษตรและอาหารของเดนมาร์ก ร่วมกับสถาน

เอกอัครราชทูต ณ กรุงโคเปนเฮเกน ดังนี้ 

1) Food Nation 

เมื่อวันท่ี 23 มีนาคม 2565 ทางคณะได้เข้าพบหารือกับ Ms. Lise Walbom ต าแหน่ง CEO และ Ms. Kristin 

Holme ต าแหน่ง Senior Project Manager ของ Food Nation ซึ่งเป็นองค์กรความร่วมมือระหว่างภาครัฐและ

ภาคเอกชน (Public-Private Partnership) ท่ีจัดตั้งขึ้นโดยรัฐบาลเดนมาร์กร่วมกับองค์กรและบริษัทเอกชนชั้นน า 

เพื่อสร้างความตระหนักรู้ เกี่ยวกับเดนมาร์กในฐานะผู้น าในด้านการผลิตอาหารท่ีมีนวัตกรรม มีความยั่งยืนและมี

ประสิทธิภาพ อีกท้ังท าหน้าท่ีเป็นช่องทางในการติดต่อส าหรับชาวต่างชาติท่ีต้องการข้อมูลเกี่ยวกับเทคโนโลยี

ทางการบริหารจัดการด้านอาหารของเดนมาร์ก กลุ่มอาหารและเกษตรกรรมในเดนมาร์กมีห่วงโซ่มูลค่าท่ีแข็งแกร่ง

และครอบคลุมตั้งแต่กระบวนการผลิตเบื้องต้นในอุตสาหกรรมการเกษตรและการประมงไปจนถึงผลิตภัณฑ์ท่ี

หลากหลายส าหรับผู้บริโภคท่ัวโลก โดย Food Nation มีเจ้าชายเฟรเดอริก มกุฎราชกุมารแห่งเดนมาร์ก เป็นองค์

อุปถัมภ์และทรงช่วยเพ่ิมพูนความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และ solutions ด้านอาหารของเดนมาร์กสู่ตลาดทั่วโลก 
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คณะฯ ได้รับฟังการบรรยายจากผู้แทน Food Nation เกี่ยวกับการผลิต

อาหารท่ีใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆ ในการเพิ่มผลผลิตและคุณภาพ 

การมีห่วงโซ่การผลิตท่ีครบวงจร และค านึงถึงการลดการปล่อยก๊าซเรือน

กระจกไปพร้อมกัน ซึ่งความส าเร็จของ Food Nation ท่ีท าให้เดนมาร์ก

กลายเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ท่ีมีบทบาทชั้นน าในแนวหน้าของโลก สามารถ

แบ่งออกได้ 3 ประการส าคัญ 

ประการแรก การผนึกท างานร่วมกันของ 3 เครือข่ายอันประกอบด้วยภาค

ราชการ (นอกจากกระทรวงท่ีเกี่ยวข้องกับภาคการเกษตรและอุตสาหกรรม Food Nation ยังมีตัวแทนจาก

กระทรวงต่างประเทศของเดนมาร์กร่วมด้วย เพื่อเป็นช่องทางประสานงานพัฒนาความร่วมมือกับ ต่างประเทศ 

ภาคเอกชน (เดนมาร์กมีผู้ประกอบการภาคเอกชนด้านการเกษตรระดับโลกหลายเจ้า) และภาคมหาวิทยาลัย (ใน

ส่วนของการวิจัยและพัฒนา) โดยมีการเคลื่อนย้ายและใช้ประโยชน์ของทุน บุคลากร และการใช้ประโยชน์จาก

โครงสร้างพื้นฐาน และอุปกรณ์ท่ีคล่องตัว 
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ประการท่ีสอง ภาคเกษตรกรรมของเดนมาร์ก เป็นภาคส่วนท่ีเกษตรกรมีความรู้พื้นฐาน และเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ

ท่ีดินขนาดใหญ่โดยเปรียบเทียบ ดินมีคุณภาพและปลูกพืชเฉพาะตามฤดูกาล และมีพื้นท่ีทีมีการจัดรูปท่ีเหมาะสม

ต่อการเข้าถึงการใช้อุปกรณ์สมัยใหม่ร่วมกัน 

ประการท่ีสาม ระบบสหกรณ์ของเดนมาร์ก มีวิวัฒนาการมายาวนาน และมีการร่วมกลุ่มท่ีเข้มแข็ง ท้ังในการสร้าง

อ านาจต่อรอง การควบรวมความเชี่ยวชาญ และการแบ่งปันทางเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

2) Danish Agriculture and Food Council (DAFC)  

คณะฯ  ได้ พบหารื อกั บนาย  Jan Laustsen 

ต า แ ห น่ ง  Director of Trade and Market  

Relations ของสภาการเกษตรและอาหารของ

เ ด น ม า ร์ ก  ( Danish Agriculture & Food  

Council, DAFC) :ซึ่งท าหน้าท่ีเป็นตัวแทนสมาชิก

ซึ่งประกอบด้วยเกษตรกรและบริษัทด้านอาหาร

และการเกษตร ในการต่อรอง เจรจา และให้

ค าแนะน ากับหน่วยงานรัฐในการออกกฎระเบียบ

และนโยบายด้านการเกษตรและการค้า  
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ปัจจุบันภาคการเกษตรในเดนมาร์กมีสัดส่วนร้อยละ 25 ของการส่งออกสินค้าท้ังหมดของเดนมาร์ก DAFC จึงเป็น

หนึ่งในภาคธุรกิจท่ีส าคัญท่ีสุดของเดนมาร์ก โดยเกษตรกรรมของเดนมาร์กมีประสิทธิภาพและมีองค์ความรู้มากท่ีสุด

ในโลก ผลิตภัณฑ์อาหารของเดนมาร์กมีชื่อเสียงในด้านคุณภาพและมีความปลอดภัยด้านอาหารสูง ซึ่งเป็นผลมาจาก

การมุ่งเน้นท่ีการผลิตท่ีมีประสิทธิภาพและยั่งยืนโดยใช้ทรัพยากรน้อยและส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเพียงเล็กน้อย 

โดยอุตสาหกรรมอาหารของเดนมาร์กมีวิสัยทัศน์ท่ีจะบรรลุการปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี ค.ศ. 2050  

ด้วยการสร้างงานจ านวนกว่า 186,000 ต าแหน่ง และยอดการส่งออกจ านวน 166 พันล้าน โครนเดนมาร์ก สภา

การเกษตรและอาหารของเดนมาร์กจึงเป็นตัวแทนของกลุ่มคลัสเตอร์ด้านอาหารของ เดนมาร์กท่ีแข็งแกร่งท่ีมุ่งมั่น

ในการค้นหาแนวทางแก้ไขเพื่อน าไปสู่เป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (SDG) และการแก้ไขปัญหาความท้าทายด้าน

สภาพอากาศของโลกโดยการให้ความร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท้ังใน ประเทศและต่างประเทศ 

ในการหารือระหว่างคณะกับ DAFC ได้เน้นในประเด็นการขยายความร่วมมือด้านการเกษตรระหว่างไทยกับ

เดนมาร์กโดยเฉพาะอย่างยิ่งภายหลังจากการลงนามบันทึกความเข้าใจ (Memorandum of Understanding, 

MoU) ด้านวิชาการโคนมไทย – เดนมาร์ก เมื่อวันท่ี 24 มกราคม 2565 เพื่อเป็นกรอบความร่วมมือร่วมกันในด้าน

การจัดการฟาร์มโคนม การพัฒนาเทคโนโลยีสมัยใหม่และการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้าน การเกษตรอัจฉริยะ ซึ่ง

จะน าไปสู่การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์วัวนมของไทย ท้ังสองฝ่ายยังได้หารือถึงโอกาสในการหาคู่ค้าเพื่อขยายตลาดสินค้า

ผลิตภัณฑ์อาหารจากแมลงของไทยซึ่งมีศักยภาพในการเป็น modern gastronomy ซึ่งก าลังเป็นท่ีนิยมในเดนมาร์ก 

ตลอดจนการแลกเปลี่ยนการเยือนของผู้แทนระดับสูงเพื่อส่งเสริมการค้าและการลงทุนในด้านอาหารและ

เทคโนโลยีการเกษตรระหว่างกันด้วย  
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3) บริษัท FOSS  

บริษัท FOSS เป็นบริษัทชั้นน าของโลกในการบริการด้านเทคโนโลยีการวิเคราะห์ส าหรับอาหารและผลิตผล

การเกษตร ก่อตั้งโดยนาย Nils Foss เมื่อปี 2499 ในชื่อ FOSS Electric A/S โดยอุปกรณ์แรกในการวิเคราะห์ด้าน

การเกษตรของบริษัทก็คือ เครื่องวัดความชื้นแบบพกพา (portable moisture analyser)  บริษัท FOSS มี

ความก้าวหน้าด้านธุรกิจท่ีรวดเร็ว จากนโยบายให้ความส าคัญกับการวิจัยและพัฒนา โดยแบ่งสรรร้อยละ 10 ของ

ผลประกอบการไปยังการลงทุนในด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม (ไม่ต่ ากว่า 1000 ล้านบาท/ปี ส าหรับสัดส่วน

ในปัจจุบัน) การมุ่งเน้นวิจัยพัฒนาท าให้ FOSS กลายเป็นบริษัทชั้นน าของโลกในการวิเคราะห์องค์ประกอบและ

คุณภาพ ของอาหารและผลิตผลทางการเกษตร และมีการขยายสาขาในหลายประเทศทั่วโลก รวมท้ังประเทศไทย 

บริษัท FOSS มีส่วนส าคัญในการขยายการผลิตอาหารด้วยการจัดหาข้อมูลท่ีเชื่อมโยงกัน ให้แก่ผู้ผลิตอาหาร เพื่อให้

สามารถใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างจ ากัดได้อย่างคุ้มค่าท่ีสุด และได้รับผลิตภัณฑ์ท่ีมีคุณภาพสูงสุดแก่ผู้บริโภค ซึ่งจะ

ช่วยปรับปรุงปริมาณ และคุณภาพให้เหมาะสมท่ีสุด พร้อมท้ังการเชื่อมต่อข้อมูลผ่านระบบคลาวด์ตลอด

กระบวนการผลิตอาหาร โดยมีสาขาเกษตรอุตสาหกรรมท่ีครอบคลุม ได้แก่ ผลิตภัณฑ์นม ธัญพืช การผลิตแป้งจาก

พืช การสกัดน้ ามันจากเมล็ดพืช ห้องปฏิบัติการตรวจเนื้อสัตว์ การทบสอบน้ านมและไวน์ เป็นต้น 

Credit: tweha.com 
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บริษัท FOSS ได้พัฒนาอุปกรณ์วิเคราะห์ท่ีใช้เทคโนโลยีระดับสูงหลายรายการ เพื่อใช้ส าหรับตรวจวิเคราะห์ 

ทดสอบ และปรับปรุงคุณภาพของอาหารและผลิตผลทางการเกษตร ตั้งแต่ธัญพืช นม แป้ง น้ ามันพืช เนื้อสัตว์ ไป

จนถึงเคร่ืองดื่มที่มีแอลกอฮอล์  ตัวอย่างอุปกรณ์วิเคราะห์ท่ีเป็นท่ีแพร่หลายในตลาดโลก อาทิ  

• MicroFoss System ซึ่งใช้วิเคราะห์การเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ในสภาพความเป็นกรดด่างในระดับต่างๆ (pH)   

• ProFoss 2 Dairy ซึ่งใช้วิเคราะห์องค์ประกอบของผลิตภัณฑ์นม เนย และชีส    

• NIRS DS3 ซึ่งเป็นเครื่องวิเคราะห์ที่สามารถวิเคราะห์ส่วนประกอบของ 

เนื้อสัตว์ อาหารสัตว์ แป้ง  

•  Milko Scan FT3 ซึ่งเป็นอุปกรณ์ท่ีวิเคราะห์องค์ประกอบและการ

ปนเปื้อนของนม ซึ่งเป็นท่ีนิยมมากและมีการน าเข้าของตลาดเอเชีย 

โดยเฉพาะจีนและอินเดีย รวมท้ังไทย (เครือเจริญโภคภัณฑ์)  โดย

มูลค่าของอุปกรณ์ FT3 มีตั้งแต่ 69,000 ยูโร ไปจนถึง 110,000 ยูโร 

แตกต่างไปตามประสิทธิภาพ และฟังก์ชั่นของแต่ละรุ่น 
Credit: fossanalytics.com 
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Credit: ivileats.com 

ปัจจัยความส าเร็จของการพัฒนาภาคการเกษตรและอตุสาหกรรมอาหารของเดนมาร์ก 

เดนมาร์กประสบความส าเร็จในการขับเคลื่อนการพัฒนาภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารจากการผลิตแบบ

ดั้งเดิม สู่การผลิตสมัยใหม่ท่ีมีการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมต่าง ๆ ในการเพิ่มประสิทธิภาพและมูลค่า โดย

เกษตรกรและแรงงานในภาคการผลิตอาหารของเดนมาร์กมีรายได้ค่อนข้างดีและมีชีวิตความเป็นอยู่ท่ีดี โดยพบว่ามี

ปัจจัยความส าเร็จ ดังนี้ 

1) โมเดลการรวมตัวกันของเกษตรในระบบสหกรณ์ที่เข้มแข็งและทันสมัย (Farmers-owned Cooperative 

Model) 

บริษัทด้านอาหารรายใหญ่ของเดนมาร์กในปัจจุบันเป็นสหกรณ์ท่ีมีเกษตรกรเป็นเจ้าของ เช่น Arta (เป็นสหกรณ์ ผู้

เลี้ยงโคนม) Danish Crown (สหกรณ์ผู้เลี้ยงหมู) KMC (สหกรณ์ผู้ปลูกมันฝรั่ง) DFL (สหกรณ์ผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์หญ้า) 

DLG (บริษัทผลิตอาหารสัตว์และปุ๋ยท่ีมีเกษตรกรเดนมาร์กเป็นเจ้าของ) เป็นต้น โดยพัฒนาจากสหกรณ์แบบดั้งเดิม 

สู่บริษัทด าเนินธุรกิจข้ามชาติขนาดใหญ่ท่ีทันสมัย มีหน่วยงานด้านการพัฒนาและวิจัย แต่บริหารงานเพื่อ

ผลประโยชน์ของเกษตรกรโดยตรง และผลก าไรถูกส่งคืนให้กับเกษตรกร ท าให้เกิดการเติบโตทางเศรษฐกิจท่ีสมดุล  
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Credit: pinduoduo-global.com 

และเป็นธรรม เกษตรกรเดนมาร์กจึงมีรายได้และการศึกษาสูง และมีแรงจูงใจในการพัฒนาและต่อยอดนวัตกรรม

ต่างๆ ท้ังนี้ บริษัทท่ีเป็นสหกรณ์ของเดนมาร์ก มี turnover รวมกันคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 10 ของผลิตภัณฑ์มวล

รวมภายในประเทศ  

2) การมุ่งเน้นใช้การวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มผลผลิตและประสิทธิภาพการผลิตในภาคการเกษตร  

โดยมีแนวคิดและวัตถุประสงค์ในการท าให้ภาคเกษตรกรรมมีความสามารถในการแข่งขันผ่านการใช้เทคโนโลยีและ

นวัตกรรม ส่วนหนึ่งเป็นเพราะเดนมาร์กประสบปัญหาเรื่องการขาดแคลนแรงงาน ในปัจจุบันแรงงานในภาค

เกษตรกรรมเป็นชาวต่างชาติ เช่น ชาวโปแลนด์ และยุโรปตะวันออก ตัวอย่างของการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมใน

การเพิ่มผลผลิตและประสิทธิภาพการผลิต อาทิ การพัฒนาเทคโนโลยีด้าน พันธุกรรม รวมท้ังการพัฒนาคุณภาพ

อาหารสัตว์ การใช้เอนไซม์และจุลินทรีย์เพิ่มความสามารถในการย่อยและดูดซับสารอาหารของสัตว์ ฯลฯ ท าให้โค

นมหนึ่งตัวในปัจจุบันสามารถผลิตน้ านมได้ถึง 4,700 กิโลกรัม/ปี มากกว่าปริมาณท่ี ผลิตได้เมื่อปี ค.ศ. 1984 ถึงร้อย

ละ 64 และแม่สุกรหนึ่งตัวสามารถให้ก าเนิดลูกสุกรได้โดยเฉลี่ย 30.6 ตัว/ปี เทียบกับ 22.5 ตัวเมื่อปี ค.ศ. 1984 

(เดนมาร์กส่งออกหมูประมาณ 400,000 ตัว และน้ าเชื้อพันธ์ุสุกรหลายล้านส่วนต่อปี) 
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Credit: foodnavigator.com 

3) การให้ความส าคัญกับผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูง  

ร้อยละ 40 ของการส่งออกสินค้าอาหารและการเกษตรของเดนมาร์กเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีมีมูลค่าสูง เช่น น้ าเชื้อพ่อพันธุ์

สุกร/โคนม ลูกไก่ไข่ อาหารฟังก์ชั่น เช่น เวย์โปรตีน เอนไซม์ และจุลินทรีย์ (ร้อยละ 60 ของยีสต์ส าหรับหมักไวน์มา

จากเดนมาร์ก) และล่าสุดได้มีจัดตั้งศูนย์พัฒนานวัตกรรมโปรตีน (Danish Protein Innovation) ซึ่งเป็นความ

ร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน เพื่อท าการวิจัยและพัฒนาโปรตีนท่ีกระบวนการผลิตมีความยั่งยืน เช่น โปรตีน

คุณภาพสูงจากมันฝรั่ง การสกัดโปรตีนจากหญ้าเพื่อผลิตอาหารสัตว์ และการผลิตโปรตีนจากสัตว์ ท่ีมีการปล่อย

คาร์บอนให้น้อยท่ีสุด เป็นต้น ซึ่งการมุ่งเน้นท่ีผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงเหล่านี้ท าให้บริษัทด้านอาหารของเดนมาร์ก มี

รายได้และผลก าไรท่ีดี ซึ่งในกรณีของบริษัทท่ีเป็นสหกรณ์ ได้ส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้ท่ีดี และลดผลกระทบจาก

ราคาสินค้าเกษตรปฐมภูมิที่ผันผวนในตลาดโลก 

4) การมีความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน ที่มีประสิทธภิาพเน้นผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม  

สภาธุรกิจอาหารและการเกษตรเดนมาร์ก (Danish Food and Agriculture Council) ท าหน้าท่ีเป็นตัวแทน

สมาชิกซึ่งประกอบด้วยเกษตรและบริษัทด้านอาหารและการเกษตร ในการต่อรอง เจรจา และให้ค าแนะน ากับ

หน่วยงานรัฐในการออก กฎระเบียบและนโยบายด้านการเกษตรและการค้า รวมท้ัง Agro Food Park ซึ่งเป็นเมือง

นวัตกรรมอาหารในเมืองออร์ฮส ซึ่งมีระบบนิเวศน์ ท่ีสนับสนุนการท างานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพในการส่งเสริม

การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอาหาร ระหว่างบริษัทเอกชน มหาวิทยาลัย และหน่วยงานของรัฐ ซึ่งปัจจุบันมีความ

ร่วมมืออยู่กับ Food Innopolis ของไทย 
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ตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมของความร่วมมือใน 
Danish Food Cluster เ ช่ น  เมื่ อ เดื อน
ม ก ร า ค ม  2 5 6 1  เ ด น ม า ร์ ก ไ ด้ อ อ ก 
ยุทธศาสตร์เกี่ยวกับการยกระดับนวัตกรรม
อาหารของเดนมาร์ก ภายใต้ชื่อ “World-
Class Food Innovation Towards 
2030 - Bringing Danish Research  
Solutions to the Global, Sustainable 
Food Production” ซึ่งเป็นข้อริเริ่มของ 
Danish Food and Agriculture Council 
และได้รับความร่วมมือจากบริษัทด้าน
อาหารขนาดใหญ่ของเดนมาร์ก รวมทั้ง
องค์ กรด้ านวิ จั ยและ เทคโนโลยี และ

มหาวิทยาลัย โดยในยุทธศาสตร์ฉบับนี้ได้ระบุความท้าทายท่ีเป็นโอกาสส าหรับภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม
อาหาร และก าหนดหัวข้อหรือสาขาการท าวิจัยและนวัตกรรมท่ีให้ความส าคัญอันดับต้นและจะมีความต้องการสูงใน
อนาคต ประกอบด้วย 

• การผลิตอย่างยั่งยืนโดยหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Sustainable production through circular economy)  

• การออกแบบอาหาร (Food design - from molecular interaction to excellent eating)  

• การวิเคราะห์อาหารเพื่อความปลอดภัย (Food analytics - ensuring and documenting safe foods)  

• เทคโนโลยีโอมิคส์ (Omics Technologies - from molecules to understanding) 

• อาหารเพ่ือสุขภาพและความเป็นอยู่ท่ีดี (Food contributing to health and well-being)  

• ระบบอัตโนมัติอัจฉริยะ (Agile and intelligent automation) และ 

• การใช้ Big Data เพ่ือสร้างความเชื่อมโยงและความสามารถในการแข่งขัน (Connected and competitive 
through smart use of big data) 

Credit: foodnavigator.com 
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Credit: siani.se 

ถอดบทเรียนจากเดนมาร์ก 

เดนมาร์กนั้นเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ท่ีให้ความส าคัญภาคเกษตรกรรมมาโดยตลอด รวมท้ังให้ความส าคัญกับ

คุณภาพชีวิตกับภาคเกษตรกร โดยนอกจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน สถาบันราชวงศ์ของเดนมาร์ก ก็ยังคงมี

บทบาทส าคัญในการอุปถัมภ์ภาคการเกษตรให้พัฒนาไปด้วย นานาประเทศยอมรับว่าเดนมาร์กเป็นประเทศผลิต

อาหารท่ีส าคัญของโลก โดยเมื่อเดือนเมษายน 2564 เดนมาร์กเป็นเจ้าภาพ World Food Summit 2021 และตาม

ด้วย United Nations Food System Summit เมื่อเดือนกันยายน 2564 

อีกทั้งเดนมาร์กยังเป็นประเทศยุโรปท่ีมุ่งเน้นการพัฒนานวัตกรรมใหม่ ๆ อยู่เสมอ โดยมีล าดับดรรชนีนวัตกรรม อยู่

ท่ีล าดับท่ี 9 ของโลก โดยความพิเศษ คือ สัดส่วนของนวัตกรรมจ านวนมากของเดนมาร์กมุ่งไปสู่การนวัตกรรมทาง

การเกษตร เกษตรกรรมยั่งยืน และมาตรฐานการตรวจวัดทางการเกษตร อาทิกรณี บริษัท FOSS ท่ีเป็นเจ้าของ

ธุรกิจอุปกรณ์ตรวจวัดค่าทางเกษตรกรรมชั้นน าของโลก 

เดนมาร์กเป็นประเทศท่ีเปิดกว้างความร่วมมือกับต่างประเทศ โดยมี Food Nation เป็นประตูเชื่อมต่อ ในแบบ 

one stop service ซึ่งสามารถเป็นช่องทางให้ภาคส่วนของไทย เช่นภาคการวิจัย ในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันด้าน

การเกษตรของไทย สามารถหาช่องทางพัฒนาความร่วมมือแลกเปล่ียนกับภาคการวิจัยในสถาบันของเดนมาร์ก รวม

ไปถึงการเช่ือมโยงกับภาคเอกชนเดนมาร์กได้อย่างเป็นระบบ 
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เมื่อเทียบระหว่างไทยกับเดนมาร์กในด้านการเกษตร พบว่าข้อจ ากัดของการเกษตรของไทย คือ จ านวนเกษตรกร
ของไทยมีจ านวนมากเมื่อเทียบกับผืนท่ีดินทางการเกษตร คุณภาพของดิน พื้นท่ีท่ีถือครองกรรมสิทธิ์ รวมท้ังทักษะ
ความช านาญในการตอบสนองต่อการน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมไปใช้ยังตามหลังเดนมาร์กอยู่ แต่สิ่งท่ีไทยมีเหมือน
เดนมาร์ก คือ เกษตรกรไทยมีการรวมกลุ่ม มีการจัดระบบสหกรณ์ และมีการแบ่งปันช่วยเหลือกัน และมีความ
ตื่นเต้นและตอบรับกับสิ่งใหม่ ดังนั้น การน านวัตกรรมไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในพื้นท่ีผ่านกลไกใหม่ๆ จะสามารถมี
ส่วนให้การปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของเกษตรไทยมีพัฒนาท่ีดีขึ้นได้  

นอกจากนี้ การผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางนวัตกรรมอาหารแห่งอาเซียนหรือแห่งเอเชีย ถือเป็นแนวทาง
ส าคัญท่ีจะดึงดูดการลงทุน การน าเข้าเทคโนโลยีและนวัตกรรม มากระตุ้นให้เกิดการพัฒนาท่ียั่งยืนของโครงสร้าง
ภาคการเกษตรไทยได้ ดังนั้น ภายใต้กรอบนโยบาย BCG สถานเอกอัครราชทูตต่างๆ ได้ให้ความสนใจกับการ
ผลักดันให้เกิดมิติความร่วมมือในด้านนี้ โดยเฉพาะ ในส่วนของโครงการท่ีเป็นรูปธรรม คือผลักดันให้ภาคเอกชน 
(ดังเช่น บริษัท FOSS)  ใช้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการด าเนินงานในภูมิภาค และเหนี่ยวน าให้เกิดการลงทุนใน
ภาคดังกล่าวใน EECi ของไทย ซึ่งมีโครงสร้างพื้นฐานท่ีเอ้ืออ านวยรองรับ  

ภายใต้ฐานคิดเศรษฐกิจ BCG เดนมาร์กน่าจะมีสถานะเป็นประเทศล าดับต้นๆ ท่ีไทยควรให้ความส าคัญในการ
พัฒนาความร่วมมือในสาขาท่ีเกี่ยวข้อง และการพัฒนาความร่วมมือกับเดนมาร์กในหลายกรณีมีความซับซ้อนน้อย
กว่าประเทศพัฒนาแล้ว หรือก าลังพัฒนาขนาดใหญ่บางประเทศทีมีกลไกด้านองค์กร และกฎหมาย ตลอดจนการ
ปกป้องภาคเอกชนภายในของตนท่ีเข้มข้นกว่า  

ที่มา: 

https://www.organicdenmark.com/ 

https://foodnationdenmark.com/ 

https://agricultureandfood.dk/ 

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคเปนเฮเกน 

https://www.organicdenmark.com/
https://foodnationdenmark.com/
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Novo Nordisk เป็นบริษัทยาชั้นน าระดับโลกของ

เดนมาร์กก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1923 และได้ก่อตั้งมูลนิธิ 

“Novo Nordisk Foundation” ขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1924 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งท าการวิจัยค้นคว้าและ

พัฒนานวัตกรรมในการรักษาโรคหัวใจ เบาหวานและ

โรคติดเชื้อต่างๆ รวมถึงการพัฒนาองค์ความรู้และ

แนวทางสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านสีเขียวของเดนมาร์ก 

ตลอดจนการแสวงหาความร่วมมือกับนานาประเทศ 

สถาบันการศึกษา สถาบันวิจัยต่างๆ เพื่อแบ่งปันความรู้ 

และผลประโยชน์ร่วมกัน โดยทางมูลนิธิฯ ได้เปิดตัว

ยุทธศาสตร์ใหม่ท่ีจะใช้ไปถึงปี ค.ศ. 2030 แบ่งเป็น 3 

ด้าน ได้แก่ 

1) ด้านสุขภาพ มีเป้าหมายเพื่อขยายขอบเขตการ

พัฒนาการวิจัยและนวัตกรรมการป้องกันและรักษาโรค 

เกี่ยวกับหัวใจและหลอดเลือด โรคอ้วน โรคเบาหวาน 

โดยใช้การแพทย์แม่นย า (precision medicine) ซึ่ง

เป็นการรักษาท่ีปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ และมี

ราคาท่ีสามารถเข้าถึงได้ส าหรับทุกคนเพื่อความเท่า

เทียมทางสุขภาพ รวมถึงความพยายามเสริมสร้าง

เทคโนโลยีและการพัฒนาเครื่องมือทางการแพทย์ใน

การต่อต้านไวรัสและแบคทีเรียเพื่อสร้างความมั่นใจใน

การรับมือกับโรคระบาดในอนาคต 

Credit: fortune.com 



 

 

วารสารข่าวด้านการอุดมศึกษาและวิทยาศาสตร์จากกรุงบรัสเซลส์ ประจ าเดือนพฤษภาคม 2565 
20 

Credit: novonordiskfonden.dk 

2) ด้านความยั่งยืน มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาความรู้และแนวทางการเปลี่ยนผ่านสีเขียว การจัดการกับปัญหาด้านการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการผลิตอาหารเพื่อสุขภาพท่ีพร้อมด้วยคุณค่าทางโภชนาการแก่ประชากรโลก 

โดยไม่ท าลายสิ่งแวดล้อม ผ่านการพัฒนาการวิจัยและนวัตกรรมการเกษตรแบบยั่งยืน และการบรรเทาการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยมุ่งเน้นท่ีการดักจับ การใช้ประโยชน์ และการจัดเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 

นอกจากนี้ มูลนิธิฯ ยังให้การ สนับสนุนการวิจัยในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้องกับระบบนิเวศทางการเกษตร เช่น พันธุ

ศาสตร์พืชผล ระบบนิเวศวิทยา ระบบ หุนยนต์ และการวิจัยการทดแทนโปรตีนจากสัตว์ด้วยโปรตีนจากพืช 

3) ด้านชีววิทยาศาสตร์ มีเป้าหมายเพื่อสนับสนุนการ

ลงทุนด้านการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ การศึกษา และ

นวัตกรรมเพื่อสร้างระบบนิเวศด้านชีววิทยาศาสตร์ 

(life sciences) ระดับโลก รวมท้ังการสนับสนุนการ

วิจัยท่ีขับเคล่ือนด้วยความอยากรู้และการวิจัยท่ีเน้นการ

ขับ เคลื่ อนด้ วยภารกิ จ  ( mission-driven) โดย ใช้

แนวทางสหวิทยาการในหลากหลายสาขาวิชาร่วมกัน 

เช่น วัสดุศาสตร์ ปัญญาประดิษฐ์ จีโนม เทคโนโลยี

ระบบหุ่นยนต์ เทคโนโลยีควอนตัม ไมโครไบโอม และระบบชีววิทยา เป็นต้น นอกจากนี้ มูลนิธิยังสนับสนุนการสร้าง

ความร่วมมือระหว่างกลุ่มนักวิจัยของเดนมาร์กและนานาชาติในมหาวิทยาลัยต่างๆ เพื่อส่งเสริมสภาพแวดล้อมทาง

วิทยาศาสตร์ระดับโลกที่สนับสนุนการวิจัยระบบนิเวศด้านชีววิทยาศาสตร์อีกด้วย 

Credit: nordiclifescience.org 
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โอกาสการสร้างความรว่มมือกับประเทศไทย 

ปัจจุบัน ทางมูลนิธิฯ มีโครงการ Transcontinental Cardiometabolic Cohort (T3C) Initiative ซึ่งต้องมีการ
เก็บตัวอย่างและศึกษาพันธุกรรมประชากรในภูมิภาคต่างๆ ของโลกรวมถึงภูมิภาคเอเชียเพื่อการค้นคว้าด้านชีว
การแพทย์ ท่ีจะน าไปสู่ความเข้าใจสาเหตุของการเกิดโรคทางคาร์ดิโอเมตาบอลิก (เช่น เบาหวาน หัวใจและหลอด
เลือด ภาวะอ้วนและน้ าหนักเกิน) ซึ่งความรู้นี้จะเกิดขึ้นได้ก็โดยการท าการศึกษาเปรียบเทียบพันธุกรรมประชากร
ข้ามเชื้อชาติเท่านั้น โดย มูลนิธิฯ จะให้ความส าคัญกับการสร้างขีดความสามารถและการฝึกอบรมด้านระบาดวิทยา 
การก าเนิดและการพัฒนาของเชื้อโรครวมถึงการวิเคราะห์ข้อมูลกับหุ้นส่วนต่างๆ ด้วย  

ในขณะท่ีไทยก าลังริเริ่มโครงการ Genomics Thailand Initiative 
ซึ่งเป็นโครงการถอดรหัสพันธุกรรมในประชากรไทย 50,000 ราย 
ภายในระยะเวลา 5 ปี ด าเนินการโดยเขตเศรษฐกิจพิเศษภาค
ตะวันออก (EEC) ซึ่งอาจสามารถท างานหรือแบ่งปันข้อมูลร่วมกับ 
มี ค ว า ม ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ โ ค ร ง ก า ร  Transcontinental  
Cardiometabolic Cohort ได ้

ท่ีมา: 

https://novonordiskfonden.dk/en/ 

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคเปนเฮเกน 

Credit: genomicsthailand.com 
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