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ข่าวสารด้านการเกษตรสหภาพยุโรป 

นโยบำยเกษตรร่วม ปี 2564 - 2570 

 นโยบำยเกษตรร่วม หรือ Common Agriculture Policy (CAP) 
เป็นมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรของสหภาพยุโรป โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
สร้างความมั่นคงทางอาหารในภูมิภาคให้แก่ประชากรกว่า 450 ล้านคน 
พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร และยกมาตรฐานการครองชีพ 
ที่ดีตามสมควรแก่เกษตรกรกว่า 10 ล้านคน นโยบาย CAP ถือเป็น
มาตรการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณสูงที่สุดของสหภาพยุโรป หรือ 
ร้อยละ 39 ของ Multiannual Financial Framework (MFF) (กรอบ
งบประมาณระยะยาว) ปี 2557 – 2563  
 ส าหรับการจัดสรรงบประมาณนโยบาย CAP ปี 2564 -2570 
ภายใต้ MFF ปี 2564 - 2570 (1.074 ล้านล้านยูโร) มีรายละเอียด ดังน้ี   
 (1) กองทุน European Agricultural Guarantee Fund (EAGF) 
การจ่ายเงินอุดหนุนโดยตรงแก่เกษตรกร และมาตรการทางการตลาด 
จ านวน 2.59 แสนล้านยูโร 
  (2) กองทุน European Agricultural Fund for Rural Development 
(EAFRD) การพัฒนาชนบท 7.8 หมื่นล้านยูโร (ได้เพิ่มเติมจาก Next 
generation EU อีก 7.5 พันล้านยูโร) 
  

สถานการณ์ | กฎระเบียบ | แนวโน้มในตลาดอาหารและสินค้าเกษตรยุโรป 

 ในเบื้องต้นนโยบาย CAP ปี 2564 - 2570 ได้รับการจัดสรร
งบประมาณอยู่ที่ 3.44 แสนล้านยูโร หรือร้อยละ 32 ของ MFF โดยต่ ากว่า
งบประมาณ CAP ปี 2557 - 2563 ราว 3.9 หมื่นล้านยูโร ซึ่งอาจไม่เพียงพอ
ต่อการด าเนินงานด้านการเกษตรของสหภาพยุโรป ที่ให้ความส าคัญกับการ
ส่งเสริมการเกษตรทีย่ังยื่น และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (green transition) 
ตามยุทธศาสตร์ Farm to Fork และยุทธศาสตร์ความหลากหลายทาง
ชีวภาพของ EU รวมทั้งแก้ไขปัญหา/ความท้าทายต่าง ๆ อาทิ สิ่งแวดล้อม 
สภาพภูมิอากาศ และทรัพยากรธรรมชาติ อย่างไรก็ตาม ตัวเลขงบประมาณ
ดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากจะต้องผ่านขั้นตอนการพิจารณา/
รับรองโดยสภายุโรปอีกครั้ง   

นโยบำย CAP หลังป ี2563  
 การปฏิรูปนโยบาย CAP ครั้งล่าสุด มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การ
ด าเนินงานของนโยบาย CAP มีความทันสมัย สามารถรับรองการเข้าถึง
อาหารที่ปลอดภัย มีประโยชน์ คุณภาพสูง และมีความหลากหลาย แต่ใน
ราคาที่เหมาะสม ผ่านกิจกรรมด้านการเกษตรที่ยั่งยืนต่อเศรษฐกิจ สังคม 
และสิ่งแวดล้อม โดยมีตลาดน าการผลิต และสนับสนุนการเติบโตในพื้นที่
ชนบท  
 นโยบาย CAP ปี 2557 - 2563 จะยังคงการใช้จ่ายเงินผ่าน 2 เสา
หลักไว้เช่น เดิม แต่จะเปลี่ยนวิธีการจ่ายเงินให้ตรงกับเป้าหมายมากขึ้น 
เสริมสร้าง ความยืดหยุ่นให้แก่ประเทศสมาชิกฯ ในการน ามาตรการภายใต้ 
นโยบาย CAP ไปใช้ และปรับปรุงการใช้จ่ายเงินให้ง่ายขึ้น นอกจากนี้ 
คณะกรรมาธิการยุโรปได้ก าหนดให้อย่างน้อยร้อยละ 40 ของการใช้
งบประมาณ CAP จะต้องเกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหา/ส่งเสริมด้าน
สภาพภูมิอากาศ (climate actions)  
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(1) กำรใช้จ่ำยเงินภำยใต้เสำหลักที่ 1 แบ่งเป็น การจ่ายเงินอุดหนุน 
โดยตรงแก่เกษตรกร (direct payments) สูงสุดไม่เกิน 2.4 แสนล้านยูโร 
และมาตรการทางการตลาด (market measures) อย่างน้อย 1.87 หมื่น
ล้านยูโร รวม 2.59 แสนล้านยูโร อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินอุดหนุนมีการ
เปลี่ยนแปลงท่ีส าคัญ ดังนี ้

• อัตราการจ่าย direct payments โดยเฉลี่ยต่อพื้นที่เฮกตาร์ใน 
แต่ละประเทศสมาชิกฯ จะถูกปรับให้มีความใกล้เคียงกันมากยิ่งขึ้น 
(external convergence) และภายในปี 2565 การจ่าย direct payments 
ของประเทศสมาชิกฯ จะต้องเริ่มต้นที่ 200 ยูโร/เฮกตาร์ และภายในปี 
2570 จะต้องเพิ่มขึ้นเป็น 215 ยูโร /เฮกตาร์  

• จ ากัดการจ่าย direct payments ให้แก่เกษตรกรรายใหญ่ สูงสุด
ไม่เกิน 100,000 ยูโร อย่างไรก็ตาม การจ ากัดเพดาน (capping) ขึ้นอยู่กับ 
ความสมัครใจ โดยมีผลเฉพาะการจ่ายเงินอุดหนุนรายได้ขั้นพื้นฐานเพื่อ 
ความยั่งยืน (Basic Income Support for Sustainability : BISS) 

• ส ารองงบประมาณส าหรับภาคเกษตร (agricultural reserve) 
จากกองทุน EAGF จ านวน 450 ล้านยูโร/ปี ระหว่างปี 2564 - 2570 เพื่อ
ใช้ในการบริหารจัดการตลาด สร้างความเสถียรภาพให้แก่ตลาด หรือใช้ใน
การแก้ไขปัญหากรณีที่มีวิกฤติการณ์ด้านการผลิตหรือกระจายสินค้าเกษตร
เกิดขึ้น  

• เพิ่มความยืดหยุ่นในการโอนงบประมาณระหว่าง 2 เสาหลัก โดย
สามารถโอนเงินสูงสุดได้ไม่เกินร้อยละ 25 จากเสาหลักท่ี 1 ไปยังเสาหลักท่ี 
2 หรือจากเสาหลักที่ 2 มายังเสาหลักที่ 1 นอกจากนี้ การโอนงบประมาณ
จากเสาหลักที่ 1 ไปยังเสาหลักที่ 2 สามารถเพิ่มขึ้นได้อีกร้อยละ 15 หาก
เป็นการใช้ในโครงการพัฒนาชนบทที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและสภาพ
ภูมิอากาศ และเพิ่มขึ้นได้อีกร้อยละ 2 หากเป็นการใช้ในโครงการสนับสนุน
เกษตรกรรุ่นใหม่ 

(2) กำรใช้จ่ำยเงินภำยใต้เสำหลักที่  2 (การพัฒนาชนบท (rural 
development)) รวม 7.8 หมื่นล้านยูโร ผลักดันโครงการพัฒนาชนบท 
ที่ เ ช่ือมโยงกับสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม เสริมสร้างงาน/ขีด
ความสามารถในการแข่งขันของภาคเกษตรและป่าไม้  สนับสนุนความ
หลากหลายทางเศรษฐกิจ และยกระดับคุณภาพชีวิต นอกจากน้ี การพัฒนา
ชนบทภายใต้เสาที่ 2 ยังได้รับงบประมาณเพิ่มจาก Next generation EU 
อีก 7.5 พันล้านยูโร ระหว่างปี 2564 - 2566 ในการปรับโครงสร้างชนบท 
เพื่อให้สอดคล้องกับ European Green Deal ยุทธศาสตร์ Farm to Fork
และยุทธศาสตร์ความหลากหลายทางชีวภาพของ EU 

การจัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาชนบทภายใต้เสาหลักที่  2 มี
การเปลี่ยนแปลงท่ีส าคัญ ดังนี ้

• การจัดสรรงบประมาณเพิ่มพิเศษ (top-up) ให้แก่ประเทศสมาชิกฯ 
ที่เผชิญปัญหา/ความท้าทายจากการปรับโครงสร้างภาคเกษตร ประเทศ
สมาชิกฯ ที่มีค่าใช้จ่ายในการลงทุนพัฒนาชนบทสูง และประเทศสมาชิกฯ 
ทีม่ีการโอนงบประมาณจากเสาหลักท่ี 2 ไปยังเสาหลักท่ี 1 ในจ านวนมาก 
เพื่อปรับอัตราการจ่าย direct payments ต่อพื้นที่เฮกตาร์ให้ใกล้เคียง
กับประเทศสมาชิกฯ อื่นๆ ทั้งนี้ สหภาพยุโรปได้จัดสรรงบประมาณ
เพิ่มเติม จ านวน 5.35 พันล้านยูโร ให้แก่ 15 ประเทศสมาชิกฯ โดยมี
ฝรั่งเศสได้รับงบประมาณเพิ่มสูงสุด (1.6 พันล้านยูโร) รองลงมา คือ 
เยอรมนี (650 ล้านยูโร) สเปน (500 ล้านยูโร) และอิตาลี (500 ล้านยูโร) 

• อัตราการสนับสนุนงบประมาณเพื่อพัฒนา ‘พื้นที่ชนบทที่พัฒนา
แล้ว’ ของ EU (EU co-financing rates) ถูกตัดลงเหลือร้อยละ 43 (จาก
เดิมร้อยละ 53) ส่งผลให้ให้ประเทศสมาชิกฯ จะต้องท าการเบิกจ่ายจาก
งบประมาณของตนมากยิ่งขึ้นในการสนับสนุนโครงการดังกล่าว ทั้งนี้ EU 
ได้ก าหนดอัตราสูงสุดของสนับสนุนโครงการพัฒนาชนบทในลักษณะต่าง ๆ 
ดังนี ้
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

       

 นโยบาย CAP ปี 2564 -2570 จะเป็นมาตรการที่ส าคัญของ
สหภาพยุโรปในการผลักดันการปกป้อง/อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  
สิ่งแวดล้อม และสภาพภูมิอากาศ รวมทั้งเสริมสร้างความหลากหลายทาง
ชีวภาพ ผ่านการด าเนินงานของเกษตรกรและประเทศสมาชิกฯ ภายใต้
เง่ือนไขต่าง ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย European Green Deal 
ยุทธศาสตร์ Farm to Fork ยุทธศาสตร์ความหลากหลายทางชีวภาพ 
และมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ของคณะกรรมาธิการยุโรปชุดปัจจุบัน 


