
 

 1 

เ  ส ำนักงำนที่ปรึกษำกำรเกษตรต่ำงประเทศ ประจ ำสหภำพยุโรป ฉบับท่ี 27/2564 

ข่าวสารด้านการเกษตรสหภาพยุโรป 
สถานการณ์ | กฎระเบียบ | แนวโน้มในตลาดอาหารและสินค้าเกษตรยุโรป 

 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2564 ที่ประชุมคณะมนตรีแห่งสหภาพยุโรป 
สภายุโรปและคณะกรรมาธิการยุโรปบรรลุข้อตกลงช่ัวคราวว่าด้วย “การปฏิรูป  
นโยบายเกษตรร่วมหรือ The reform for the common agricultural 
policy (CAP)” โดยข้อตกลงช่ัวคราวนี้จะปูทางไปสู่การอนุมัติเป็นกฎหมาย 
อย่างเป็นทางการภายในฤดูใบไม้ร่วงปีนี้  ก่อนจะเริ่มต้นมีผลบังคับใช้
ตั้งแต่ ปี 2566 ไปจนถึงป ี2570 (ค.ศ. 2023 - 2027)    

ทิศทางของนโยบายเกษตรร่วมใหม่จะเน้นความยุติธรรม เป็นมิตร 
ต่อสิ่งแวดล้อมและยืดหยุ่นมากขึ้น (fairer, greener and more flexible CAP) 
โดยจะเพิ่มความพยายามด้านสิ่งแวดล้อมและสภาพภูมิอากาศ  เพื่อให้ 
สอดคล้องกับเป้าหมายของ EU Green Deal นอกจากนี้ CAP ใหม่จะเป็น 
นโยบายที่ทันสมัย เน้นผลลัพธ์ และประสิทธิภาพการท างาน 

ประเด็นส ำคัญภำยใต้กำรปฏิรูปนโยบำยเกษตรร่วม 
(1) เน้นควำมยุติธรรม (A fairer CAP) 

- ผนวกเงื่อนไขด้ำนสังคม : การจ่ายเงินอุดหนุนภายใต้ CAP ใหม่ 
จะเช่ือมโยงกับมาตรฐานแรงงานและสร้างแรงจูงใจให้ผู้รับผลประโยชน์ 
ปรับปรุงสภาพการท างานภายในฟาร์มให้ดีขึ้น เช่น การปรับค่าแรงขั้นต่ า 
ช่ัวโมงการท างานและสภาพที่อยู่อาศัยของแรงงานตามฤดูกาลหรือ
ลูกจ้างรายวันให้เท่าเทียมกับแรงงานภาคเกษตรอื่นๆ  

- กระจำยเงินอุดหนุนใหม่ : ประเทศสมาชิกฯ ต้องกันเงินงบประมาณ
อุดหนุนโดยตรงแก่เกษตรกรหรือ direct payments อย่างน้อยร้อยละ 10 
ไว้สนับสนุนเครื่องมือการกระจายรายได้ใหม่ ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ 
ต่อฟาร์มขนาดกลางและขนาดย่อย จากเดิมไม่ได้ก าหนดเรื่องงบประมาณ
อุดหนุนไว้ 

พัฒนำกำรนโยบำยเกษตรร่วมสหภำพยุโรป 
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(3) ยืดหยุ่นมำกขึ้น (A more flexible CAP) ปรับวิธีการท างานใหม่ 
โดยประเทศสมาชิกฯ ต้องจัดท าร่างแผนยุทธศาสตร์ระดับชาติ (national 
CAP strategic plan) เพื่อช้ีแจงแนวทางการด าเนินงานของประเทศที่ 
สอดคล้องกับเป้าหมายของ CAP แผนปฏิรูป EU Green Deal ยุทธศาสตร์ 
Farm to Fork และความหลากหลายทางชีวภาพ โดย CAP จะมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  

- กำรปรับปรุงกฎระเบียบระดับสหภำพยุโรปให้ง่ำยขึ้น โดยลดขั้นตอน 
ที่ซับซ้อนลง  

- ประเทศสมำชิกจะต้องจัดท ำรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนเป็นประจ ำ 
ทุกปี (annual performance report) เริ่มตั้งแต่ปี 2567 เป็นต้นไป 
พร้อมจัดการประชุมทบทวนทุกปี (annual review meeting) โดยคณะ 
กรรมาธิการยุโรปจะวิเคราะห์ผลการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์ในปี 2568 
และปี 2570  

- ก ำหนดตัวชี้วัดทั่วไป (common indicators) เพื่อตรวจสอบผล 
การด าเนินงานตาม CAP และประเมินประสิทธิภาพของแผนยุทธศาสตร์ 
(4) เสริมสร้ำงควำมแข็งแกร่งของสถำนะเกษตรกรในห่วงโซ่อุปทำน 
และเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของภำคเกษตร-อำหำร 

- เพ่ิมอ ำนำจต่อรองของเกษตรกร : CAP ใหม่สนับสนุนการรวมกลุ่ม 
ของเกษตรกร และการท างานร่วมกัน ซึ่งจะท าให้เกษตรกรมีอ านาจต่อรอง 
ในตลาดเพิ่มข้ึน 

- กำรด ำเนินกำรตำมทิศทำงตลำด (market orientation) : รักษา 
กลไกการผลิตตามสัญญาณตลาด เพื่อให้อุปทานจากฟาร์มใน EU สะท้อน 
กับความต้องการซื้อในตลาดยุโรปหรือจากประเทศคู่ค้าอื่นๆ  

- เงินส ำรองวิกฤติ (crisis reserve) : ก าหนดให้กันเงินส ารองเอาไว้ 
อย่างน้อยปีละ 450 ล้านยูโรส าหรับใช้ในกรณีที่ตลาดเผชิญวิกฤติ 

ขั้นตอนถัดไป 
- การปฏิรูป CAP ครั้งนี้เริ่มมาตั้งแต่กลางปี 2561 ประกอบด้วยกฎ 

ระเบียบ 3 ส่วน คือ (1) กฎระเบียบทั่วไปเกี่ยวกับการเงิน การบริหารจัดการ 
และการติดตามการท างานของ CAP  (2) แผนยุทธศาสตร์นโยบายเกษตรร่วม 
CAP (Strategic Plan) (3) กฎระเบียบองค์กรตลาดร่วม (CMO Regulations) 
ซึ่งข้อเสนอการปฏิรูป CAP ผ่านการพิจารณาจากที่ประชุม trilogues มาแล้ว 
หลายครั้งตลอดในช่วงระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา จนในที่สุดที่ประชุมบรรลุ
ข้อตกลงร่วมกันได้เมื่อวันที ่25 มิ.ย. 64 ที่ผ่านมา 

- ส าหรับในข้ันตอนถัดไป ประเทศสมาชิกฯ มีหน้าที่ต้องจัดส่งร่าง CAP 
Strategic Plan ภายในวันที่ 1 ธ.ค. 64 โดยคณะกรรมาธิการยุโรป จะใช้
เวลาประเมินร่างแผนยุทธศาสตร์ภายใน 6 เดือนและ CAP ใหม่จะ พร้อม
บังคับใช้ตั้งแต่ปี 2566 เป็นต้นไป 
 

- กำรจ่ำยเงินให้เกษตรกรที่ปฏิบัติงำนจริง (active farmers)  
เป็นจ่ายเงินให้เกษตรกรที่ท าฟาร์มจริงๆ ไม่ได้จ่ายเงินให้เจ้าของที่ดิน  

- กำรจ่ำยเงินอุดหนุนแก่เกษตรกรภำยในประเทศและระหว่ำง 
ประเทศสมำชิกฯ ที่ใกล้เคียงกันมำกขึ้น (covergence of payments) 

- สนับสนุนเกษตรกรรุ่นใหม ่: โดยจะมีมาตรการบังคับให้ประเทศสมาชิกฯ 
ต้องจัดสรรงบประมาณ direct payment อย่างน้อยร้อยละ 3 เพื่อสนับสนุน 
เกษตรกรหนุ่มสาวที่มีอายุต่ ากว่า 40 ปี เช่น การอุดหนุนรายได้ อุดหนุน 
การลงทุนหรือเงินช่วยเหลือเกษตรกรรุ่นใหม่ที่เพิ่งเริ่มต้นท าฟาร์ม 

- ควำมเสมอภำคทำงเพศ : การจ่าย  direct payments ต้อง
ค านึงถึง การส่งเสริมความเท่าเทียมกันระหว่างหญิงชาย และสนับสนุน
ให้แรงงาน หญิงเข้ามามีส่วนร่วมในการท าฟาร์ม  

(2) เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (greener CAP) โดยมุ่งพัฒนาภาคเกษตร 
ไปสู่ความยั่งยืน เพิ่มความพยายามด้านสภาพภูมิอากาศ สิ่งแวดล้อม 
และสวัสดิภาพสัตว์ 

- สอดคล้องกับ EU Green Deal : โดยทุกประเทศต้องจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์ระดับชาติ (national strategic plans) ซึ่งต้องสอดคล้องกับ
เป้าหมายภายใต้ EU Green Deal ยุทธศาสตร์ Farm to Fork และยุทธศาสตร์ 
ความหลากหลายทางชีวภาพ   

- เพ่ิมเงื่อนไขสิ่งแวดล้อม : เกษตรกรที่ต้องการได้รับเงินอุดหนุน
จาก CAP ต้องกันพื้นที่อย่างน้อยร้อยละ 3 ของที่ดินเพาะปลูก เพื่อ
ประโยชน์ ต่อความหลากหลายทางชีวภาพ และเกษตรกรยังมีสิทธิ์ได้รับ
เงินอุดหนุน จากโครงการ Eco-schemes หากกันพื้นที่ไม่ก่อให้เกิด
ผลผลิตเพิ่มขึ้น เป็นร้อยละ 7 ส่วนพื้นที่ชุ่มน้ าและป่าพรุทุกแห่งจะได้รับ
ความคุ้มครอง 

- โครงกำรสิ่งแวดล้อม (Eco-schemes) : บังคับประเทศสมาชิกฯ 
จัดสรรงบประมาณ direct payments อย่างน้อยร้อยละ 25 ส าหรบัใช้ 
กับโครงการ Eco-schemes หรือสร้างแรงจูงใจให้เกษตรกรยดึแนวทาง 
ปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีต่อสิ่งแวดล้อม และสภาพภูมิอากาศ (เช่น การท า
เกษตรอินทรีย์ เกษตรนิเวศ หรือการจัดตั้งฟาร์มคาร์บอน) รวมถึงการท า
เกษตรที่ส่งเสรมิสวสัดิภาพสัตว ์

- จัดสรรงบประมำณจำกกองทุนพัฒนำชนบท (rural development 
funds) อย่างน้อยร้อยละ 35 เพื่อใช้ในมาตรการเกี่ยวกับสภาพภูมิอากาศ 
ความหลากหลายทางชีวภาพ สิ่งแวดล้อม และการส่งเสริมสวัสดิภาพสัตว์   
ซึ่งแต่เดิมยังไม่มีการจัดสรรเพื่อวัตถุประสงค์เรื่องนี้โดยตรง  
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 การปฏิรูป CAP ครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายให้การจ่ายเงินอุดหนุนภาคเกษตร มีความยุติธรรม เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและยืดหยุ่นมากขึ้น มุ่งผลลัพธ์และ 
ประสิทธิภาพในการด าเนินงาน โดยค านึงถึงสภาพแวดล้อมและความต้องการในท้องถิ่น การปฏิรูป CAP ยังช่วยให้ภาคเกษตรตอบสนองต่อ ความท้าทาย
ในปัจจุบันและอนาคตได้ดียิ่งขึ้นไม่ว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ความไม่แน่นอนด้านการตลาด เศรษฐกิจหรือการเมือง การลดลงของประชากร
และพื้นท่ีเกษตรในชนบท รวมทั้ง สนับสนุนการผลิตสินค้าเกษตรอย่างยั่งยืน และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ของภาคเกษตร 
 การปฏิรูป CAP จะส่งผลกระทบต่อประเทศที่สามทางอ้อม เพราะภาคเกษตรยุโรปจะมุ่งเน้นความยั่งยืนและมีมาตรฐานที่สูงขึ้น ซึ่งอาหาร-สินค้า
เกษตรที่น าเข้าจากประเทศที่สามจ าเป็นต้องผลิตภายใต้มาตรฐานระดับเดียวกันกับผู้ผลิตในสหภาพยุโรป จึงเป็นการแข่งขันที่เท่าเทียมกัน ดังนั้น ไทยต้อง
เตรียมพร้อมปฎิรูประบบอาหารของประเทศ โดยเฉพาะสินค้ารายการส าคัญที่ไทยส่งออกไปตลาดสหภาพยุโรป (อาทิ เนื้อสัตว์ ข้าว พืชผักผลไม้ อาหาร
ทะเล อาหารแปรรูป) โดยกระบวนการผลิตตลอดท้ังห่วงโซ่อุปทาน นอกจากต้องให้ความส าคัญกับคุณภาพและสอดคล้องตามกฎระเบียบสหภาพยุโรปแล้ว  
ยังต้องค านึงถึงการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การปล่อยก๊าซเรือนกระจกลดลง การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและส่งเสริมสวัสดิภาพสัตว์  
 
 

เอกสารอ้างอิง : 
• Press release เรื่อง “Political agreement on new Common Agricultural Policy : fairer, greener, more flexible” 
• ข้อมูลจากเว็บไซต์คณะกรรมาธิการยุโรป (European Commission) เรื่อง “The new common agricultural policy : 2023 - 2027” 

  


