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บทความด้านการเกษตรสหภาพยุโรป 

สถานการณ์ | กฎระเบียบ | แนวโน้มในตลาดอาหารและสินค้าเกษตรยุโรป 
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 จากการสำรวจโครงสร้างอายุเกษตรกร 
สหภาพยุโรป (EU-28) ปี 2559 พบว่า “1 ใน 3 
ของเกษตรกร EU มีอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไปและ 
ร้อยละ 25 เป็นเกษตรกรที่มีอายุระหว่าง 55 - 
64 ปี ในขณะที่เกษตรกรที่มีอายุน้อยกว่า 40 ปี 
มีเพียงร้อยละ 11 เท่านั้น”   

มาตรการสนับสนุนเกษตรกรรุ่นใหม่ของสหภาพยุโรป 

 การขาดแคลนแรงงานวัยหนุ่มสาวในสหภาพยุโรปเป็นหนึ่งในความท้าทายที่สำคัญ พื้นที่เกษตร
จำนวนมากขาดผู้สืบทอด นำไปสู่ปัญหาการละทิ้งที่ดินและการอพยพย้ายถิ่นออกจากชนบท  อาจก่อ 

ให้เกิดความเสี่ยงต่อความมั่นคงทางอาหาร นอกจากนี้ คนรุ่นใหม่ที่ต้องการเริ่มต้นอาชีพเกษตรกร 
มักเผชิญอุปสรรคในการเข้าถึงที่ดิน ขาดแคลนเงินลงทุนหรือทักษะความรู้  
 ดังนั้น นโยบายเกษตรร่วม (CAP) นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 เป็นต้นมา จึงให้ความสำคัญกับ 
การสนับสนุนเกษตรกรรุ ่นใหม่ ซึ่งจะก่อให้เกิดผลดีต่อการพัฒนาภาคเกษตรใหัทันสมัย  เพิ่มขีด 
ความสามารถในการแข่งขันของภาคเกษตรสหภาพยุโรป สร้างความยั ่งยืนในอุปทานอาหาร 
และนำไปสู่การทำเกษตรอย่างยั่งยืน   
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มาตรการสนับสนุนเกษตรกรรุ่นใหม่ภายใต ้CAP  
เสาหลักที ่1 การอุดหนุนรายได้เกษตรกร 
 เกษตรกรที ่มีอายุน้อยกว่า 40 ปีที ่เริ ่มต้น 
กิจการทำฟาร์มครั้งแรกและทำหน้าที่เป็นผู้จัดการ
ฟาร์มสามารถขอรับเงินช่วยเหลือจาก “มาตรการ 
อุดหนุนเกษตรกรรุ่นใหม่ หรือ Young Farmer 
Payments (YFP)” โดยบังคับให้ประเทศสมาชิก 
ต้องกันเงินสูงสุดไม่เกิน 2% จากงบประมาณอุดหนุน 
รายได้เกษตรกรท่ีประเทศได้รับ (direct payments) 
สำหรับช่วยเหลือเกษตรกรรุ่นใหม ่
 การจ่าย YFP จะช่วยให้เกษตรกรอายุน้อย 
มีโอกาสได้รับเงินอุดหนุนเพิ่มขึ้น 25% เทียบกับ 
basic payment โดยจ่ายให้ไม่เกิน 5 ปีนับจากวัน 
ที่เริ ่มก่อตั้งฟาร์ม และจ่ายให้เกษตรกรที่มีพื้นที่ 
ไม่เกิน 90 เฮกตาร์ต่อฟาร์ม นอกจากนี้ ประเทศ 
สมาชิกสามารถกำหนดเงื ่อนไขเพิ่มให้เกษตรกร 
ที่ขอรับเงิน YFP ต้องมีทักษะที่เหมาะสมหรือผ่าน 
การฝึกอบรมบางอย่างได ้ 
เสาหลักที ่2 การพัฒนาชนบท 
 กองทุนพัฒนาชนบทมีส่วนสนับสนุนเกษตรกร 
รุ่นใหม่เริ่มต้นทำฟาร์มผ่านการจ่ายเงินอุดหนุน 

โครงการต่างๆ การปล่อยสินเชื่อและการค้ำประกัน 
ทำให้เศรษฐกิจในชนบทเจริญเติบโต กองทุนพัฒนา 
ชนบทยังครอบคลุมการให้บริการคำปรึกษาเพื่อ 
แนะนำแนวทางทำเกษตรท่ีดีท่ีสุด และการฝึกอบรม 
ให้ความรู้แก่เกษตรกร 
 กองทุนพัฒนาชนบทสนับสนุนโครงการ 
ร ิ เร ิ ่มของเกษตรกรร ุ ่นใหม่  (young farmers’ 
initiative) โดยเกษตรกรที่มีอายุน้อยกว่า 40 ปี 

มีสิทธิขอกู้เงินจากกองทุนการเกษตรยุโรปชนบท 

(EAFRD) และธนาคารเพื่อการลงทุนยุโรป (EIB) 
ได้ง่ายขึ้น ซึ่งการชำระเงินจะเป็นแบบเหมาจ่าย 
สูงสุดไม่เกิน 70,000 ยูโร และแบ่งจ่ายอย่างน้อย 
2 งวดในช่วงระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี 
 นอกจากนี้ กองทุนพัฒนาชนบทร่วมกับ 
กองทุนอื่นๆ เช่น กองทุนพัฒนาภูมิภาค (regional 
development fund) และกองทุนเพ่ือความเช่ือมโยง 
(cohesion fund) มีส่วนสนับสนุนเกษตรกรรุ่นใหม่่ 

ทางอ้อมผ่านโครงการที่มีจุดมุ ่งหมายเพิ่มความ
หลากหลายของเศรษฐกิจในชนบท การปรับปรุง
การบริการและโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่่ห่างไกล 
ให้ดีขึ้น ซึ่งช่วยอำนวยความสะดวกในการเร่ิมตั้งต้น 

กิจการในชนบท 

CAP ตัง้แต่ปี 2566 มุ่งเพิ่มเกษตรกรรุ่นใหม่  
 หนึ ่งในเป้าหมายของการปฏิรูป  CAP ครั้ง 
ล่าสุดที่จะเริ่มต้นมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2566 
- 2570 คือ การสร้างแรงจูงใจให้คนรุ่นใหม่สนใจ 
เข้ามาทำงานภาคเกษตรเพิ่มขึ้น (generation 
renewal) โดยบังคับให้ประเทศสมาชิกต้องกัน 
เง ินสูงส ุดไม่เก ิน 3% ของบประมาณอุดหนุน   
รายได้เกษตรกรที่ประเทศได้รับสำหรับช่วยเหลือ 
เกษตรกรรุ่นใหม่ ซึ่งความช่วยเหลืออาจอยู่ในรูป 
แบบการอุดหนุนรายได้ ช่วยเหลือด้านการลงทุน 
หรือการจ่ายเงินอุดหนุนเกษตรกรรุ่นใหม่ที่เพิ่งเริ่ม
ต้นทำฟาร์มเป็นครั้งแรก (start-up aid support) 
 

Generational renewal 



  

3 
 

สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำสหภาพยุโรป เดือนกรกฎาคม 2565 
 

 

ตัวอย่างการสนับสนุนเกษตรกรรุ่นใหม่ใน EU 
➢ ฝร่ังเศส   

 ฝรั่งเศสมีเกษตรกรลดลงจาก 514,000 คน 
ในปี 2551 เหลือ 448,500 คน ในปี 2561 โดย 
44% เป็นเกษตรกรอายุ 55 ปีขึ้นไป นั่นหมายถึง 
ภายใน 10 ปีข ้างหน้าเกษตรกรเกือบครึ ่งหนึ่ง 
จะเกษียณอายุ ซึ่งเป็นความท้าทายของฝรั่งเศสใน 
การเตรียมพร้อมแรงงานคนรุ่นใหม่เข้ามาแทนที่ 
เกษตรกรที่กำลังจะเกษียณ แต่อุปสรรคที่สำคัญ 
คือ ที่ดินมีราคาแพงหรือมีบริษัทเอกชนรายใหญ่ 
เป็นเจ้าของ และอาชีพเกษตรกรมีรายได้น้อย 
คนรุ่นใหม่จึงสนใจทำอาชีพเกษตรกรลดลง 
 ฝรั่งเศสออกมาตรการ Land portage เพื่อ 
แก้ปัญหาการเข้าถึงที่ดิน โดยหน่วยงานท้องถิ่น 
เป็นผู้ซื้อหรือเป็นเจ้าของที่ดินแล้วเปิดให้คนรุ่นใหม ่
เช่าที่ดินระยะยาวเพื่อทำการเกษตร โดยเกษตรกร 
สามารถขอซื้อที่ดินนั้นได้เมื่อพร้อม ฝรั่งเศสยังมุ่ง 
ปรับปรุงภาพลักษณ์ของอาชีพเกษตรกรผ่านการ 
ประชาสัมพันธ์ทางสื ่อต ่างๆ ภายใต้โครงการ  
“Entrepreneurs du vivant” โดยชี้ให้เห็นความ 
สำคัญของอาชีพเกษตรกรต่ออธิปไตยทางอาหาร 
ระบบนิเวศ สภาพภูมิอากาศ สุขภาพและความ 
ยั ่งยืน ตลอดจนจัดการฝึกอบรมเพื ่อพัฒนาขีด 
ความสามารถของเกษตรกรรุ่นใหม ่
➢ เยอรมนี 

 เยอรมนีมีสัดส่วนเกษตรกรอายุน้อยกว่า 35 
ปี 7.4% (สูงกว่าค่าเฉลี่ย EU ซึ่งอยู่ที่ 5.1%) ส่วน 
เจ้าของฟาร์มที ่มีอายุตั ้งแต่ 55 ปีขึ ้นไปคิดเป็น 
สัดส่วนเกือบครึ่งหนึ่ง โดย 70% ของฟาร์มเหล่านี้ 
ยังไม่มั่นใจว่าจะมีผู้สืบทอดกิจการต่อหรือไม ่ 

 เยอรมนีจึงตั้งเป้าหมายพัฒนาภาคเกษตรให้
มีความน่าสนใจมากขึ้นสำหรับคนรุ่นใหม่ โดยใช้ 
มาตรการจ่ายเงินอุดหนุนรายได้เกษตรกรภายใต้  
เสาหลักที่ 1 ของ CAP เพ่ือช่วยเหลือเกษตรกรที่มี 
อายุน้อยกว่า 40 ปีในการเร่ิมต้นทำฟาร์มช่วง 5 ปีแรก 
และนับจากปี 2566 เป็นต้นไป เง ินอุดหนุนนี้ 
จะเพิ่มขึ้นกว่า 3 เท่าภายใต้เงื ่อนไขว่าเกษตรกร 
ต้องได้รับการศึกษาเพิ่ม  
 นอกจากน้ี เยอรมนีสร้างแพลตฟอร์มออนไลน์ 
จับคู่คนรุ่นใหม่ที่สนใจเริ่มทำฟาร์มกับเกษตรกร
ท่ีใกล้เกษียณอายุ (online match making platform 
for young farmers) ซึ่งจะช่วยส่งต่ออาชีพเกษตรกร 
สู ่คนรุ ่นต่อไปและอำนวยความสะดวกในการหา 
ผู้สืบทอดกิจการฟาร์ม 
➢ ออสเตรีย  

 ออสเตรียมีสัดส่วนเกษตรกรที่มีอายุน้อยกว่า 
40 ป ีมากท ี ่ ส ุด ใน  EU หร ือ  22.2% เท ียบกับ 
จำนวนเกษตรกรทั่วประเทศ ในขณะที่เกษตรกร 
ที่มีอายุ ระหว่าง 45 - 55 ปีเป็นกลุ ่มใหญ่ที ่สุด 
ซึ่งออสเตรียต้องพยายามรักษาสมดุลของโครงสร้าง 
อายุเกษตรกรนี้เอาไว้ 
 นอกจากมาตรการอุดหนุนรายได้เกษตรกร 
รุ่นใหม่ภายใต้เสาหลักท่ี 1 ของ CAP แล้ว ออสเตรีย 
ยังจ่ายเงินอุดหนุนเพิ่มเป็นพิเศษให้กับเกษตรกร 
รุ่นใหม่ที่เข้ามารับช่วงกิจการทำฟาร์มต่อจากรุ่น 
พ่อแม่ (establishment premium) รวมทั้งจัดการ 
ฝึกอบรม เสริมสร้างทักษะความรู้และให้บริการ 
คำปรึกษาเพื่อแนะแนวทางทำเกษตรหรือพัฒนา 
แนวคิดทางธุรกิจให้แก่เกษตรกรรุ่นใหม่ 
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➢ สเปน 
  เกษตรกรในสเปน 8.6% มีอายุน้อยกว่า 40 ปี 
60% ที ่ม ีอาย ุระหว่าง 40 - 64 ปี และ 31.3% 
มีอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป การส่งต่ออาชีพเกษตรกร 
ไปสู่คนรุ่นต่อไปจึงเป็นความท้าทายของภาคเกษตร 
สเปนในช่วง 10 ปีข้างหน้า 
 ตามแผนการใช้งบประมาณ CAP ของสเปน 
ระหว่างปี 2566 - 2570 วางแผนจะอัดฉีดเงิน 
200 ล้านยูโรต่อปีเพื่อกระตุ้นให้คนรุ่นใหม่สนใจ 
เข้ามาทำงานภาคเกษตรเพิ่มขึ้น และจะจัดตั้งกลุ่ม 
ผู ้ เช ี ่ยวชาญเพื ่อศึกษาปัญหาการเข ้าถ ึงท ี ่ดิน  
ซึ่งเป็นอุปสรรคสำคัญที ่ขัดขวางการเริ ่มอาชีพ 
เกษตรกร นอกจากนี้ รัฐบาลจะเริ่มต้นโครงการ 
“Cultiva 2022” ซึ ่งใช้งบประมาณ 1 ล้านยูโร 
สำหรับฝึกงานให้เกษตรกรรุ่นใหม ่ 
➢ กรีซ 

 กรีซมีสัดส่วนเกษตรกรที่มีอายุน้อยกว่า 40 ปี 
8.3% อายุระหว่าง 40 - 56 ปี 30.8% และอายุ 
ตั้งแต ่65 ปีขึ้นไป 33.5%   
 รัฐบาลกรีซมีนโยบายสร้างแรงจูงใจให้คน 
หนุ่มสาวสนใจเข้ามาทำงานภาคเกษตรเพิ่มขึ้น 
ผ่านการฝึกอบรม การจ่ายเงินอุดหนุนให้เกษตรกร 
รุ่นใหม่ที่เพิ่งเร่ิมต้นกิจการทำฟาร์ม (start-up aid) 
ใช้เงินจากกองทุนพัฒนาชนบทปรับปรุงโครงสร้าง 
พื้นฐานในชนบทให้ทันสมัยขึ้น (เช่น ติดตั้งระบบ 
อินเตอร์เน็ตบรอดแบนด์ที ่เอื ้ออำนวยต่อการทำ 
เกษตรอัจฉริยะ) รวมทั้งมาตรการช่วยเหลือให้ 
เกษตรกรรุ่นใหม่เข้าถึงที่ดินและสินเชื่อได้ง่ายขึ้น 

➢ อิตาล ี
 อิตาลีมีเกษตรกรราว 872,000 คน โดย 33.5% 
มีอายุระหว่าง 15 - 40 ปี 60.5% มีอายุ ระหว่าง 
41 - 65 ปี และ 6% มีอาย ุต ั ้งแต่ 66 ปี ขึ ้นไป 
คนรุ่นใหม่จึงนับเป็นกำลังสำคัญของภาคเกษตร 
อิตาลี แต่อุปสรรคที่สำคัญ คือ การเข้าถึงสินเชื่อ 
และคำปรึกษาด้านการเกษตร 
 อิตาลีสนับสนุนเกษตรกรรุ ่นใหม่ในการเข้า 
ซื้อกิจการหรือเริ่มต้นทำฟาร์มด้วยการให้กู้ยืมเงิน
อัตราดอกเบี้ย 0% การจ่ายเงินสมทบแบบไม่ต้อง 
ชำระคืน และช่วยเหลือคนรุ่นใหม่ท่ีต้องการสืบทอด 
กิจการต่อจากเกษตรกรที่กำลังจะเกษียณอายุหรือ
เกษียณแล้ว อำนวยความสะดวกในการเข้าถึงสินเช่ือ 
และท่ีดินโดยมีสถาบันบริการเพื่อตลาดสินค้าเกษตร 
และอาหาร (ISMEA) เป็นผู้ค้ำประกัน และนับตั้งแต่ 
ปี 2560 เป็นต้นมา อิตาลียกเว้นการจ่ายเงินสมทบ 
บางส่วนเข้ากองทุนบำนาญให้แก่เกษตรกรที่มีอายุ
ต่ำกว่า 40 ปี 
➢ โปแลนด์   
 โปแลนด์มีสัดส่วนของเกษตรกรอายุที่มีน้อย 
กว่า 40 ปีมากเป็นอันดับ 2 ใน EU หรือ 20.3% 
เทียบกับจำนวนเกษตรกรทั่วประเทศ  
 มาตรการที่มีประสิทธิภาพในการกระตุ้นคน 
รุ่นใหม่ให้เข้ามาทำงานภาคเกษตร ได้แก่ การอุดหนุน 
รายได้ (เกษตรกรที่มีอายุน้อยกว่า 40 ปี มีสิทธิ 
ได้รับเงินอุดหนุนรายได้สูงสุดถึง 43,000 ยูโร)  
ช่วยเหลือด้านการลงทุน และการจ่ายเงินอุดหนุน 
เกษตรกรรุ่นใหม่ที่เพิ่งเร่ิมต้นกิจการทำฟาร์ม  
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➢ สโลวาเกีย 
  ผู้จัดการฟาร์มในสโลวาเกียส่วนใหญ่มีอายุ 
ระหว่าง 55 - 59 ปี ภาคเกษตรสโลวาเก ียยัง 
ขาดแคลนแรงงานหนุ่มสาว เพราะเผชิญอุปสรรค 
ในการเข้าถึงสินเชือ่และที่ดิน อีกทั้งกรรมสิทธิ์ที่ดิน 
มักถูกแบ่งออกเป็นแปลงเล็กแปลงน้อย  (land 
fragmentation) 
 มาตรการสนับสนุนเกษตรกรรุ ่นใหม่ของ  
สโลวาเกีย ได้แก่ การอุดหนุนรายได้เกษตรกร โดย 
อัตราจ่ายเงินปรับเพิ่มขึ ้นจาก 60 ยูโร/เฮกตาร์ 
เป็น 100 ยูโร/เฮกตาร์ตั ้งแต่ปี 2566 เป็นต้นไป  
มาตรการจ่ายเงินให้เกษตรกรรุ่นใหม่ที่เพิ่งเริ่มต้น 
กิจการทำฟาร์ม (สูงสุด 50,000 ยูโร/ฟาร์ม) การ 
ค้ำประกันให้เกษตรกรรุ่นใหม่ ซึ่งช่วยเพิ่มโอกาส 
เข้าถึงสินเชื่อ เพื่อนำเงินไปซื้อที่ดินหรือเครื่องมือ 
ที่จำเป็น  
➢ โครเอเชีย  

 โครเอเช ียม ี เกษตรกร  170,450 คน โดย 
52.2% เป็นเกษตรกรที่มีอายุมากกว่า 60 ปี และ 
14.2% มีอายุไม่ถึง 31 ปี  
 รัฐบาลโครเอเชียต้องการเพ่ิมขีดความสามารถ 
และพัฒนาภาคเกษตรให้ทันสมัย ซึ ่งการเพิ่ม 
สัดส่วนของเกษตรกรรุ ่นใหม่มีส่วนช่วยพัฒนา 
ภาคเกษตรไปในทิศทางดังกล่าวได้ จากแผนการใช้ 
งบประมาณ CAP ในช่วงระหว่างปี 2556 - 2563  
โครเอเชียใช้เงินอุดหนุนเกษตรกรรุ่นใหม่รวม 13.3 
ล้านยูโร โดย 20.25% เป็นการจ่ายเงินช่วยเหลือ 
ผ่านโครงการพัฒนาชนบท  
 

 ในภาพรวมแล้ว ปัญหาเกษตรกรสูงวัยเป็น 
ความท้าทายสำคัญของภาคชนบท  EU ดังนั้น 
หน ึ ่ ง ใน เป ้ าหมายของ  CAP น ับจากปี  2556 
เป็นต้นมา จึงมุ่งสร้างแรงจูงใจให้คนรุ่นใหม่สนใจ 
ทำงานภาคเกษตรเพิ่มขึ้น เพราะมีบทบาทความ 
สำคัญต่อความมั่นคงทางอาหาร อีกทั้งเกษตรกร 
อายุน้อยมีแนวโน้มใช้ความรู ้และเทคโนโลยี  
ในการทำเกษตรมากกว่าคนรุ่นเก่า ซึ่งจะช่วยเพิ่ม 
ประสิทธิภาพ การผลิตเสริมสร้างขีดความสามารถ 
ในการแข ่งข ันและพ ัฒนาภาคเกษตร  EU สู่  
ความยั่งยืนมากขึ้น 
   มาตรการหลักๆ ที่ประเทศสมาชิก EU นำมา 
ใช้เพื่อสนับสนุนเกษตรกรรุ่นใหม่ ได้แก่  
• ความช่วยเหลือด้านการเงิน เช่น อุดหนุน 

รายได้เกษตรกรรุ่นใหม่ สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ การ 
จ่ายเงินอุดหนุนเกษตรกรรุ่นใหม่ท่ีเพ่ิงเร่ิมต้นทำฟาร์ม 
อุดหนุนการลงทุนปรับปรุงฟาร์ม การลดภาษี หรือ 
ลดอัตราการจ่ายเงินเข้ากองทุนบำนาญ 
• ส่งเสริมการถ่ายทอดความรู้ เช่น การฝึกอบรม 

และให้บริการคำปรึกษาด้านการเกษตร 
• เพิ ่มโอกาสการเข้าถึงที ่ดินและสนับสนุน 

การสืบทอดกิจการ เช่น สร้างสำรองที่ดินแห่งชาติ 
เพ่ือให้เกษตรกรรุ่นใหม่มีโอกาสเช่าที่ดินราคาไม่แพง 
สำหรับทำเกษตรในระยะยาว โครงการจับคู่เกษตรกร 
ใกล้เกษียณกับผู้สนใจสืบทอดกิจการต่อ   

 สำหรับ CAP นับตั้งแต่ปี 2566 จะเพิ่มการ 
อุดหนุนเกษตรกรรุ่นใหม่ทั้งในเสาหลักที่ 1 และ 2 
แต่การอุดหนุนจะเป็นไปในรูปแบบใดขึ้นอยู่กับ 
ปัญหาและความท้าทายของแต่ละประเทศ   
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แหล่งที่มาข้อมูล :  

• เวปไซด ์European Commission, Common agricultural policy, Income support, Young farmers (https://ec.europa.eu/info/ 
food- farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/income-support/young-farmers_en) 

• เวปไซด ์EURACTIV เร่ือง Agrifood Brief Special CAPitals Edition : Nex (farming) Generation EU (https://www.euractiv.com/ 
section/agriculture-food/news/agrifood-brief-special-capitals-edition-next-farming-generation-eu/) 

ประเทศไทยกับปัญหาเกษตรกรสูงวัย  

 ไทยกำลังเผชิญปัญหาประชากรภาคเกษตรลดลง เพราะคนหนุ่มสาวมองว่าอาชีพเกษตรกร 
ต้องทำงานหนัก มีรายได้ไม่เพียงพอ และมักไม่มีที่ดินทำกินเป็นของตัวเอง จึงย้ายออกจากชนบท 
เพื ่อไปหางานทำในภาคบริการหรือภาคอุตสาหกรรมในเมือง  ยิ ่งไปกว่านั ้น ภาคเกษตรไทย 
ยังเผชิญปัญหาแรงงานสูงวัยเพิ่มขึ้น โดยสัดส่วนแรงงานเกษตรที่มีอายุ 40 - 60 ปี เพิ่มขึ้นจาก 
39% ในปี 2546 เป็น 49% ในปี 2556 เช่นเดียวกับสัดส่วนแรงงานที ่มีอายุมากกว่า  60 ปี 
เพิ ่มขึ ้นจาก 13% ในปี 2546 เป็น 19% ในปี 2556 ซึ่งสวนทางกับสัดส่วนแรงงานอายุน้อย  
(15 - 40 ปี) ที่ลดลงจาก 48% เป็น 32% ในช่วงเวลาเดียวกัน 

 โครงสร้างอายุเกษตรกรส่งผลต่อประสิทธิภาพแรงงาน การเติบโตทางเศรษฐกิจ ความ 
มั่นคงทางอาหาร และขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคเกษตร โดยเกษตรกรสูงวัยมักมี 
ผลผลิตแรงงานต่ำ ประสิทธิภาพแรงงานลดลง และการลงทุนต่ำ ในขณะที่เกษตรกรรุ่นใหม่มี 
แนวโน้มได้รับการศึกษาสูงขึ้น  มีทักษะความสามารถในการประยุกต์ใช้นวัตกรรมหรือเทคโนโลยี 
ที่ดีกว่าคนสูงวัย ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของภาคเกษตร เพ่ิมมูลค่าผลผลิต และนำไปสู่ 
การทำเกษตรกรรมที่ยั่งยืนมากขึ้น 

 นโยบายเกษตรที่สร้างแรงจูงใจให้คนหนุ่มสาวสนใจอยากเข้ามาทำงานภาคเกษตรเพิ่มขึ้น
จึงเป็นเรื่องสำคัญต่ออนาคตของภาคเกษตรไทยและความมั่นคงทางอาหาร โดยไทยอาจดูตัวอย่าง 
มาตรการสนับสนุนเกษตรกรรุ่นใหม่ของ EU ซ่ึงใช้วิธีการช่วยเหลือทางด้านการเงินเพ่ือให้เกษตรกร 
มีทุนตั้งตัวได้ ส่งเสริมการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ทำฟาร์มจากรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่ง  
การปรับปรุงภาพลักษณ์ของเกษตรกรให้เป็นอาชีพที ่น่าภูมิใจ  การฝึกอบรม ให้คำปรึกษา 
ส น ั บ ส น ุ น ก า ร ล ง ท ุ น ป ร ั บ ป ร ุ ง ฟ า ร ์ ม ใ ห ้ ท ั น ส ม ั ย  ต ล อ ด จ น ช ่ ว ย เ ห ล ื อ ใ ห้  
เกษตรกรรุ่นใหม่เข้าถึงที่ดินและสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำได้ง่ายขึ้น ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการเริ่มต้น 
อาชีพเกษตรกร นอกเหนือจากนโยบายเกษตรแล้ว นโยบายด้านอื่นๆ ก็มีส่วนจูงใจให้คนรุ่นใหม่ 
อยากทำอาชีพเกษตรกรและทำให้พ้ืนท่ีชนบทมีความน่าอยู่มากข้ึน เช่น การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
และการบริการในชนบทให้ดีขึ้น เพิ่มการเชื่อมต่อระบบอินเตอร์เน็ตและการใช้ เทคโนโลยีดิจิทัล 
สนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม นโยบายด้านการศึกษา เป็นต้น 
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บทความด้านการเกษตรสหภาพยุโรป 

สถานการณ์ | กฎระเบียบ | แนวโน้มในตลาดอาหารและสินค้าเกษตรยุโรป 

Czech Presidency และประเด็นสำคัญด้านการเกษตร  

 เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมา รัฐบาลเช็กเข้ารับตำแหน่ง 
ประธานสภาแห่งสหภาพยุโรปหรือ Czech Presidency of the Council of 
the European Union จนถึงปลายปี ซึ่งเป็นการดำรงตำแหน่งเป็นครั้งที่ 2 
นับตั้งแต่เข้าร่วมเป็นประเทศสมาชิก EU เมื่อ 18 ปีก่อน ตำแหน่งประธาน 
สภาแห่งสหภาพยุโรปนี้จะหมุนเวียนทุกๆ 6 เดือน โดยสาธารณรัฐเช็กเข้ารับ 
ตำแหน่งต่อจากฝร่ังเศส และจะส่งมอบหน้าที่ต่อให้สวีเดนในวาระถัดไป 
 ในช่วงครึ่งหลังของปี 2565 นับเป็นช่วงเวลาสำคัญ เพราะ EU กำลัง 
เผชิญวิกฤติจากภายนอกที ่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคม  ได้แก่ 
สงครามกองทัพรัสเซียบุกเข้าโจมตียูเครน ทำให้มีการหลั่งไหลของผู้ลี้ภัยจาก 
ยูเครนเข้ามาในยุโรปหลายล้านคน อัตราเงินเฟ้อสูง และวิกฤติพลังงาน 
อีกทั้ง สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ก็ยังไม่สิ้นสุด  
  Czech Presidency ตั้งเป้าหมายการทำงาน คือ การมีส่วนร่วมให้ 
มากที่สุดในการนำพา EU ไปสู่ความมั่นคงและเจริญรุ่งเรืองภายใต้ค่านิยม 
ของยุโรปเกี ่ยวกับเสรีภาพ ความยุติธรรมทางสังคม ประชาธิปไตย หลัก 
นิติธรรม และความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม  

Europe as 

a task : 

rethink, 

rebuild, 

repower 
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ประเด็นสำคัญ (priority areas) ในช่วงที่เช็ก 
ดำรงตำแหน่งประธานสภาแห่งสหภาพยุโรป 
(1) การจัดการวิกฤติผู้ลี้ภัย และฟื้นฟูยูเครน 
• Czech Presidency 

ส น ั บ ส น ุ น ค ว า ม พ ย า ย า ม  ข อ ง  EU 
ในการช ่ วย เหลื อย ู เ ค รนปกป ้ อ งอธ ิ ป ไ ตย 
และอาณาเขตของประเทศ โดยใช้เครื่องมือและ 
โครงการทั ้งหลายที ่นำเสนอโดย EU เพิ ่มความ 
แข็งแกร่งของมาตรการคว่ำบาตร และสนับสนุน 
ด้านการเมืองและการทหารแก่ยูเครน 
• การจัดสรรเงินทุนช่วยเหลือประเทศสมาชิกฯ 

ที่เปิดรับผู ้ลี ้ภัยจากสงคราม และช่วยเหลือการ 
จัดตั้งโครงสร้างที่จำเป็นสำหรับจัดการวิกฤตด้าน 
มนุษยธรรม ปกป้องเด็กและรับรองการเข้าถึง 
การศึกษา ช่วยให้ผู้ลี ้ภัยหญิงเข้าสู่ตลาดแรงงาน 
ประสานงานดูแลด้านสุขภาพ และช่วยเหลือผู้ล้ีภัย 
ให้สามารถปรับตัวเข้ากับสังคมใหม่ได้ในระยะยาว 
• สนับสนุนมติของ EU ในการยอมรับสถานะ 

ยูเครนเป็น “ประเทศผู้สมัคร” เข้าเป็นสมาชิก EU 
• ฟื้นฟูยูเครนหลังสงคราม โดยมุ ่งไปที ่การ 

ฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญ รับรองการบริการ 
ขั้นพื้นฐานต่างๆ เสริมสร้างความยืดหยุ่น ฟื้นฟู 
เศรษฐกิจและเสถียรภาพในยูเครน 
(2) ความมั่นคงทางพลังงาน 
• เร่งดำเนินการตามแผน REPowerEU โดย 

มุ่งเสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงาน และเป็น 
อิสระจากการนำเข้าเชื้อเพลิงจากรัสเซีย กระจาย 
แหล่งที ่มาพลังงาน แก้ไขปัญหาด้านการขนส่ง 
เน้น ประหยัดพลังงาน และเร่งการเปลี่ยนผ่านไปสู่ 

แหล่งพลังงานหมุนเวียนที่ปล่อยมลพิษต่ำ (low-
emission and renewable energy sources)  
• ดำเนินการตามกฎระเบียบใหม่ว่าด้วยการ 

สำรองก๊าซ (Regulation on gas reserves) โดย 
เร่งเพิ ่มระดับก๊าซสำรองสำหรับฤดูหนาว และ 
สนัับสนุนประเทศสมาชิกฯ จัดซื้อก๊าซร่วมกันแบบ 
สมัครใจ (voluntary joint procurement) 
• สนับสนุนการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

พลังงานหมุนเวียน และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ด้านพลังงานเพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นทางพลังงาน 
• ลดการปล่อยมลพิษจากภาคขนส่ง ส่งเสริม 

รูปแบบการขนส่งที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และ 
โครงสร้างพื้นฐานที่ใช้พลังงานทางเลือก ตลอดจน 
พ ัฒนา เคร ื อข ่ ายขนส ่ ง  Trans - European 
Transport Network (TEN-T) เพื ่ออำนวยความ 
สะดวกในการขนส่งข้ามประเทศสมาชิก และลด 
ผลกระทบต่อสิ่งแวดลอ้มจากการขนส่ง 
• ผสมผสานการใช้เครื ่องมืออย่างเหมาะสม 

เพื่อลดผลกระทบด้านลบต่อสังคมและเศรษฐกิจจ
ากราคาพลังงานที่สูงขึ้น 
(3) เสริมสร้างความสามารถในการป้องกันยโุรป 
และความมั่นคงปลอดภัยทางไซเเบอร ์ 
• เน้นเสริมกำลังความปลอดภัยและความ 

สามารถในการป้องกันยุโรป โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
การร่วมมือกับองค์การ NATO  
• สนับสนุนการดำเนินงานตาม “Strategic 

Compass” ซึ่งเป็นแผนปฏิบัติการด้านทหารเพื่อ 
เสริมสร้างความมั่นคงและป้องกันประเทศของ EU 
ภายในป ี2573 (ค.ศ. 2030)   
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• พัฒนา Hybrid toolbox สำหรับต่อสู้กับการ 
บิดเบือนข้อมูล และรักษาความปลอดภัยบนโลก 
ไซเบอร ์ 
• สนับสนุนความร่วมมือและการลงทุนเพื่อลด 

การพึ่งพาเทคโนโลยี โดยเฉพาะเรื ่องที ่เกี่ยวกับ 
เทคโนโลยีใหม่ที่สร้างความพลิกผัน (disruptive 
technologies) และรับรองความยืดหยุ ่นของ 
ห่วงโซ่คุณค่าที่จำเป็นสำหรับเทคโนโลยีเหล่านี้ 
• ให้ความสำคัญกับการจัดการกับภัยคุกคาม 

ทางไซเบอร์ โดยเฉพาะต่อสถาบัน องค์กรหรือ 
หน่วยงานของ EU 
• พัฒนาระบบส่ือสารจากสถานีอวกาศสหภาพ 

ยุโรปที ่ปลอดภัย (EU space-based secure 
communication system) เพื ่อต่อสู ้ภัยคุกคาม 
ทางไซเบอร์ และสร้างความยืดหยุ่นของโครงสรา้ง 
พื้นฐานด้านโทรคมนาคม EU  
(4) สร้างความยืดหยุ่นของเศรษฐกิจยุโรป 
• เสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันทาง 

เทคโนโลยีจากการผลิตภายใน EU (เช่น การผลิต 
semiconductor chips) และกระชับความร่วมมือ 
ภายใต ้กรอบ EU-US Trade and Technology 
Council (TTC) เพื ่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง 
ทางดิจิทัล และความร่วมมือด้านเทคโนโลยีใหม่ๆ  
• เร่งบรรลุข้อตกลงทางการค้าเสรีกับประเทศ 

ภายใต้ระบอบประชาธิปไตย   
• เปลี่ยนอุตสาหกรรม EU สู่ความเป็นดิจิทัล 

และระบบอัตโนมัติ รวมทั้งเร่งพัฒนาเศรษฐกิจ 
หมุนเวียนที่มีประสิทธิภาพ เพื่อลดการพึ่งพาการ 

นำเข้าวัสดุขั้นต้น ในขณะเดียวกันก็ต้องเสริมสร้าง 
ทักษะของประชากรยุโรปให้พร้อมปรับตัวกับ 
สถานการณ์ที่เปลี่ยนไป  
• สำหรับตลาดใน EU มุ่งปรับสภาพแวดล้อม 

ทางธุรกิจให้ดีขึ้น สนับสนุนวิทยาศาสตร์ การวิจัย 
และนวัตกรรมเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน
ของบริษัทยุโรป การนำเครื่องมือยืนยันตัวตนรูป 
แบบดิจิทัล (European Digital Identity Wallet) 
ที ่ปลอดภัยและน่าเชื ่อถือมาใช้ และสร้างตลาด 
ข้อมูลที่เป็นธรรม (fair data market) 
(5) ความยืดหยุ่นของสถาบันประชาธิปไตย 
• เสริมสร้างความยืดหยุ่นของสถาบันที่มีอิทธิ 

พลต่อการรักษาและพัฒนาค่านิยมประชาธิปไตย 
และหลักนิติธรรมใน EU 
•ให้ความสำคัญกับการเปิดเสวนากับคนรุ่นใหม่ 

และสนับสนุนการเข้ามามีส่วนร่วมของเยาวชนใน 
กระบวนการด้านการเมืองและออกแบบนโยบาย 
ในอนาคตของ EU   
• เคารพสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน สนับสนุน 

ค่านิยมของยุโรป (เช่น ด้านสิ่งแวดล้อม สภาพภูมิ 
อากาศ สิทธิมนุษยชน) ดำเนินการตามแผนปฏิบัติ 
การยุโรปว่าด้วยสิทธิมนุษยชนและประชาธิปใตย 
• สนับสนุน EU เป็นผู้นำในการออกมาตรฐาน 

โลกที ่เกี ่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ๆ เช่น มาตรการ 
เสริมสร้างความโปร่งใสของสกุลเงินดิจิทัล และ 
ป้องกันความเสี่ยงจากการนำไปใช้ในทางที่ผิด  
• สนับสนุนประชาสังคม (civil society) และ 

ความเป็นอิสระของส่ือ (independent media) 
• สนับสนุนประเทศพันธมิตรในการต่อสู้กับภัย (1)  ภยัคุกคามแบบผสมผสาน (hybrid threats) เป็นภัยรูปแบบใหม่ที่ดำเนินการโดยรัฐหรือไม่ใช่รัฐ มีเป้าหมายเพื่อบ่อนทำลายหรือทำร้ายเป้าหมาย โดย 

ใช้วิธีที่ขัดขวางกระบวนการตัดสินใจในระบบประชาธิปไตย เช่น การบิดเบือนข้อมูล การแทรกแซงกระบวนการเลือกตั้ง สร้างแรงกดดันทางเศรษฐกิจ 
หรือการเงิน การก่อการร้าย ฯลฯ 
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ประเด็นสำคัญด้านการเกษตร 
 - ความมั ่นคงทางอาหาร : ผลกระทบจาก
สงครามต่อความมั่นคงทางอาหาร ราคาพลังงาน
ปัจจัยการผลิต, สนับสนุนความพยายามช่วยให้
ยูเครนส่งออกธัญพืชได้ (เช่น Solidarity Lanes) 
 - นโยบายเกษตรร่วม (CAP) : พิจารณาและ
อนุมัติแผน National Strategic Plan ที่ประเทศ
สมาชิกฯ ส่งมาตอนต้นปี ซึ่งจะต้องสอดคล้องกับ
เป้าหมายของ CAP ยุทธศาสตร์ Farm to Fork 
ความหลากหลายทางชีวภาพ และแผน Fit to 55  
 - ร่างกฎหมายใหม่ว่าด้วยการใช้สารอารักขา
พืชอย่างยั่งยืน : มุ่งใช้สารปราบศัตรูพืชอย่างมี
ประสิทธิภาพ และสนับสนุนการผลิตที่ยั่งยืน 
 - กฎหมาย deforestation-free products 
: เป็นกฎหมายใหม่ที่ออกมาเมื่อเดือน พ.ย.64 มุ่ง
รับรองว่าการอุปโภคและบริโภคของ EU ไม่ได้เป็น
ส่วนหนึ ่งของการตัดไม้ทำลายป่าหรือทำให้ป่า
เส่ือมโทรม, ติดตามความคืบหน้าในการดำเนินการ
ตามยุทธศาสตร์ป่าไม้ใหม่ EU ปี 2573 
 - ทบทวนกฎหมายคุ ้มครองส ิ ่งบ ่งช ี ้ทาง
ภูมิศาสตร์สินค้าเกษตร (GIs)  
 -  สวัสดิภาพสัตว์ : หารือเรื่องเครื่องมือช่วย
ป้องกันหรือลดการแพร่กระจายของโรคสัตว์ (เช่น 
การแลกเปลี ่ยนข้อมูลการจัดการโรคระหว่าง
ประเทศสมาชิก), การใช้ยาต้านจุลชีพอย่างยั่งยืน  
 - ฉลากอาหาร : การติดฉลากด้านหน้าบรรจุ
ภัณฑ์ที่สอดคล้องกัน  
 - ภาคประมงและสัตว์น้ำ : มุ่งพัฒนาภาคการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ยั่งยืน ยืดหยุ่นและแข่งขันได้ 
และหาข้อสรุปเรื่องโควตาจับปลาปี 2566 

 ภารกิจสำคัญภายใต้ Czech Presidency 
คือ การนำพา EU ฝ่าวิกฤติพลังงาน อัตราเงินเฟ้อ 
ที่สูงขึ้น จัดการวิกฤติผู้ลี ้ภัย และผลกระทบจาก 
สงครามในยูเครน ในขณะเดียวกันต้องไม่ทอดทิ้ง 
แผนการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอน และเตรียม 
พร้อมรับมือกับภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ๆ ที่อาจ 
ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงปลอดภัยของ EU  
 สำหรับภาคเกษตรนอกจากเผชิญความ 
ท้าทายจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแล้ว 
สงครามในยูเครนที่ยืดเย้ือมาจนถึงปัจจุบันยังส่งผล 
กระทบต่อราคาสินค้าเกษตร  ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น 
(เช่น ค่าปุ๋ย พลังงาน อาหารสัตว์) และตลาดขาด 
เสถียรภาพ ซึ ่งมาตรการช่วยเหลือภายใต้ CAP 
เป็นเครื่องมือสำคัญที่จะทำให้ภาคเกษตร EU มี 
ความยืดหยุ่นและจัดการวิกฤติได้ นอกจากนี้ เช็ก 
ยังสนับสนุนเป้าหมายระยะยาวของภาคเกษตร EU 
นั่นคือ การพัฒนาระบบอาหารที่เป็นธรรม ดีต่อ 
สุขภาพ เป็นมิตรต่อสิ ่งแวดล้อมและสภาพภูมิ  
อากาศ โดยมุ่งส่งเสริมแนวทางการใช้สารอารักขา 
พืชอย่างยั่งยืน ลดการใช้สารปราบศัตรูพืช 50% 
ภายในปี 2573 ต่อต้านการค้าและการบริโภคที่ 
เกี่ยวข้องกับการทำลายป่าหรือทำให้ป่าเสื่อมโทรม  
พัฒนาภาคการเพาะเล้ียงสัตว์น้ำและการทำประมง 
อย่างยั่งยืน 
  

ที่มาข้อมูล :  
• เวปไซด์ EU2022.CZ เร่ือง Priorities of the Czech Presidency 
• เวปไซด์ euractive.com เรื ่อง LEAK : The five priorities of the 

upcoming Czech Presidency 
• เวปไซด์ eunw.eu เร่ือง Food security top of Czech Presidency 

agrifood priorities 

EU2022.CZ
http://euractive.com/
http://eunw.eu/
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รมว.เกษตรฯ เปิดนทิรรศการเฉลมิพระเกียรตพิระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั เนื่องในโอกาส
วันเฉลมิพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565

วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่อง
ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 ณ บริเวณอาคาร THAILAND 
PAVILION และมีพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมีคณะ
ผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮก ผู้อ านวยการส านักงานที่
ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจ าสหภาพยุโรป แขกผู้มีเกียรติ ผู้แทนจากประเทศและ
องค์กรท่ีเข้าร่วมจัดงาน และชุมชนชาวไทยในเข้าร่วมพิธีในช่วงค ่า ณ เมือง ALMERE  
ประเทศเนเธอร์แลนด์

July 2022

กิจกรรมส าคญั
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กระทรวงเกษตรฯ จัดกิจกรรม THAILAND NATIONAL DAY และกจิกรรมสัปดาห์
ประเทศไทย ในงาน EXPO 2022 FLORIADE ALMERE

วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ เป็นประธานเปิดกิจกรรม THAILAND NATIONAL DAY และกิจกรรมสัปดาห์
ประเทศไทย ในงาน THE INTERNATIONAL HORTICULTURAL EXPO (EXPO 2022 
FLORIADE ALMERE) ณ เมือง ALMERE ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ ท่ีจัดขึ้นระหว่างวันท่ี 
28 กรกฎาคม – 3 สิงหาคม 2565 เพ่ือเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมท้ัง
เป็นการโชว์ศักยภาพด้านพืชสวนไทย อาหารไทย ศิลปวัฒนธรรมไทย และการท่องเที่ยว
ประเทศไทย สู่สายตาชาวโลก โดยมีคณะผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮก ผู้อ านวยการส านักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจ า
สหภาพยุโรป พร้อมด้วยผู้แทนหน่วยงานที่ร่วมด าเนินการจัดงาน ได้แก่ ผู้แทนการท่องเที่ยว
แห่งประเทศไทย (ททท.) กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงวัฒนธรรม และกระทรวงสาธารณสุข 
เข้าร่วมงาน

July 2022

กิจกรรมส าคญั

วารสาร ส านักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจ าสหภาพยุโรป ขอเชิญชวนนักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษาที่สนใจส่งบทความเกี่ยวกับด้านการเกษตรของสหภาพยุโรป ความยาวประมาณ 3 - 5 หน้า 
เพื่อร่วมการพิจารณาตีพิมพ์ ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามหรือส่งต้นฉบับเข้ารับการพิจารณาจากบรรณาธิการได้ทาง agrithai@agrithai.be

ขอเชิญร่วมส่งบทความลงตีพิมพ์ในวารสาร สปษ. สหภาพยุโรป
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