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ขา่วสารดา้นการเกษตรสหภาพยุโรป 

นโยบายเกษตรร่วมต่อ 
ความยั่งยืนของภาคการเกษตรสหภาพยุโรป 

 นโยบายเกษตรร่วม (Common Agriculture Policy : CAP) 
เป็นนโยบายสำคัญในการกำหนดทิศทางการเกษตรสหภาพยุโรป โดยตั้งแต่
ปี 2564 เป็นต้นไป CAP จะเน้นความสำคัญด้านความยั่งยืนทางสังคม 
สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจควบคู่กันไป ซึ่งจะผลักดันให้สหภาพยุโรปก้าว
เข้าสู่การมีระบบอาหารที่ยั่งยืน ปลอดภัย และมีความยุติธรรม รวมทั้งเป็น
การเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. บทบาทของ CAP ในการสนับสนุนความยั่งยืนด้านสังคม 
 1.1 การผลิตอาหารที่ปลอดภัยและยั่งยืน CAP นอกจากมุ่งเสริมสร้าง
ความมั่นคงทางอาหารแล้ว อาหารที่ผลิตขึ้นจะต้องมีประโยชน์ต่อสุขภาพ 
ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับมาตรฐานทางจริยธรรม
ต่างๆ  มาตรการภายใต ้CAP ท่ีสนับสนุนการผลิตอาหารอย่างยั่งยืน ได้แก ่

- ปรับปรุงแนวทางการผลิตและการบริหารจัดการด้านการเกษตร
ไปสู่การปฏิบัติที่ยั่งยืน โดยลดการพึ่งพาการใช้สารปราบศัตรูพืชและปุย๋เคมี  

- เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และรายได้ของฟาร์ม  
- ส่งเสริมการให้ข้อมูลด้านความปลอดภัยอาหาร และความยั่งยืนให้

ผู้บริโภครับทราบ 
 
 

สถานการณ ์| กฎระเบยีบ | แนวโนม้ในตลาดอาหารและสนิคา้เกษตรยโุรป 

1.2 สร้างความแข็งแกร่งของชุมชน อาทิ 
 - การเสริมสร้างความเป็นปึกแผ่นทางสังคม (social inclusion) 

สร้างงาน และปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในชนบท  
- โครงการ LEADER ที่ส่งเสรมิให้ชุมชนท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมใน

การพัฒนายุทธศาสตร์ เพื่อแก้ไขปญัหาความท้าทายต่าง ๆ ที่กำลังเผชิญ 
- ให้งบประมาณสนับสนุนการทำเกษตรในพื้นท่ีที ่มีข้อจำกัดทาง

ธรรมชาติ เพื่อลดปัญหาการละทิ้งที่ดิน  
- มาตรการจูงใจให้คนรุ่นใหม่หันมาทำงานในภาคการเกษตร  
- มาตรการปกป้องสภาพภูมิประเทศ ทรัพยากรธรรมชาติ และ 

สัตว์ป่า ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการเกษตร สิ่งแวดล้อม และยกระดับ
คุณภาพชีวิตที่ดีในชนบท รวมทั้งการพัฒนาพื้นที่ชนบทเป็นแหล่งทอ่งเที่ยว 

1.3 สนับสนุนนวัตกรรมและความรู้ อาทิ  
 - การจัดตั้งหมู่บ้านอัจฉริยะ (smart villages)  
 - ส่งเสริมการให้ความรู้และสร้างทักษะแก่คนในชุมชน ให้บริการ

คำปรึกษาหรือความรู้ด้านการเกษตรเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหาร 
 - สนับสนุนการลงทุน การวิจัยและนวัตกรรมที่เกี ่ยวกับการทำ

เกษตรอย่างยั่งยืน เกษตรนิเวศ และเกษตรดิจิตอล 
2. บทบาทของ CAP ในการสนับสนุนความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม 
 2.1 แก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ ร้อยละ 25 ของ
งบประมาณ CAP ในช่วงปี 2557 - 2563 ได้ถูกใช้ไปกับการดำเนินงานที่
เกี่ยวข้องกับสภาพภูมิอากาศ อาทิ  
  - การลงทุนเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากฟาร์ม  
  - เพิ่มการดักจับและกักเก็บคาร์บอนในดิน 
 - ให้ความช่วยเหลือด้านการลงทุน ให้คำปรึกษาทางด้านเทคนิค
หรือเทคโนโลยี เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
  มาตรการดังกล่าวสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากภาค
เกษตรได้ในอัตราร้อยละ 21 ในช่วงระหว่างปี 2533 - 2560 โดยไม่ส่งผล
กระทบต่อระดับผลผลิต 
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 2.2 ปกป้องทรัพยากรธรรมชาต ิ 
 - มาตรการอนุรักษท์รัพยากรน้ำ อาทิ การสร้างแนวกันชนริมทางน้ำ 
การพัฒนาระบบชลประทานที่มีประสิทธิภาพ และการเพิ่มความเข้มงวดของ
กฎระเบียบด้านการควบคุมพื้นทีท่ีไ่วต่อสารไนเตรท  
 - มาตรการปกป้องดิน อาทิ การปลูกพืชคลุมดินเพื่อป้องกันการ  
ชะล้างของหน้าดิน และการรักษาอินทรีย์วัตถุในดิน  
 - มาตรการปกป้องคุณภาพอากาศ อาทิ การลดการปล่อยก๊าซ 
แอมโมเนีย การควบคุมการเผาขยะจากการเกษตร และการระงับการพ่น
สารปราบศัตรูพืชในช่วงท่ีมีลมแรง 

2.3 เพ่ิมความหลากหลายทางชีวภาพ อาท ิ 
 - การจ่ายเงินช่วยเหลือแบบมีเงื่อนไข (cross-compliace) ที่เชื่อมโยง
กับการรักษาสภาพภูมิประเทศ และลดการใช้สารปราบศัตรูพืช  
 - การจ่ายเงินอุดหนุนโดยตรง (green direct payment) ที่เชื่อม 
โยงกับการรักษาพ้ืนท่ีทีส่ำคัญต่อระบบนิเวศ (EFAs)  
 - นโยบายพัฒนาชนบท (rural developement policy) ที่สนับ 
สนุนแนวทางปฏิบัติ เพื่ออนุรักษ์และเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพ 
 2.4 สนับสนุนการทำเกษตรในรูปแบบท่ีใช้ปัจจัยการผลิตต่ำ อาทิ  
 - นโยบายสนับสนุนการทำเกษตรอินทรีย์  
 - ให้ความรู้หรือคำแนะนำด้านเทคนิคหรือเทคโนโลยีท่ีจะช่วยลด
การใช้สารปราบศัตรูพืช ปุ ๋ยเคมีหรือยาปฏิชีวนะที ่ส ่งผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม สุขภาพมนุษย ์พืช และสัตว์  
 - การลงทุนด้านการวิจัยและนวัตกรรม เพื ่อพัฒนาเทคโนโลยี 
การเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
3. บทบาทของ CAP ในการสนับสนุนความยั่งยนืด้านเศรษฐกจิ 

ความยั ่งย ืนด้านเศรษฐกิจขึ ้นอยู ่ก ับการใช้ทรัพยากรอย่างมี
ประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบ และไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดย
มาตรการภายใต้ CAP ที่สนับสนุนความยั่งยืนด้านเศรษฐกิจ มีดังนี ้

- การจ่ายเงินอุดหนุนรายได้เกษตรกรอย่างยุตธิรรม 
- การจ่ายเงินอุดหนุนท่ีเชื่อมโยงกับเงื่อนไขด้านสิ่งแวดล้อม  
- สนับสนุนแนวทางการปฏิบัติทางเกษตรที่ดีต่อสิ่งแวดล้อม 
- สนับสนุนการลงทุนทีม่ีส่วนช่วยเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร  
- สนับสนุนการผลิตอาหารที่มีคุณภาพสูง เพื่อให้เป็นไปตามความ

ต้องการของตลาด  
- เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการเกษตร 
- การพัฒนาสถานะของเกษตรกรในห่วงโซ่อุปทาน ซึ่งจะทำให้

เกษตรกรได้รับผลตอบแทนท่ีดีขึ้น 
 

CAP และนโยบาย European Green Deal 
เม ื ่อเด ือนธันวาคม 2562 คณะกรรมาธิการย ุโรปประกาศ 

"แผนการปฏิรูปสีเขียว (European Green Deal)" โดยมีวัตถุประสงค์
เพื ่อนำพาเศรษฐกิจสหภาพยุโรปไปสู่การเติบโตอย่างยั ่งยืน เพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขัน และยกระดับความเป็นอยู่ของประชากร
ยุโรปผ่านการสร้างระบบเศรษฐกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่ง CAP 
ของสหภาพยุโรปถือเป็นหลักสำคัญในการผลักดันความสำเร็จของ
นโยบาย European Green Deal ได้แก่  

- การสร้างระบบอาหารที่ยั่งยืนตามยุทธศาสตร์ Farm to Fork  
- การปกป้องและฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพของพืชและ

สัตว์ในระบบนิเวศตามยุทธศาสตร ์Biodiversity 
- ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของสหภาพยุโรปให้เหลือศูนย์ 

(climate neutrality) ภายในปี 2593 ตามเป้าหมายภายใต้กฎหมาย 
European Climate Law 

- รักษาความอุดมสมบูรณ์ของป่าไม้ตามยุทธศาสตร์ Forestry 
- พัฒนาไปสู่สังคมไร้มลพิษ (zero pollution) ผ่านการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาต ิ(น้ำ ดินและอากาศ) 
หัวใจหลักของ CAP นอกจากจะมุ่งพัฒนาระบบอาหารที่ยุติธรรม 

และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแล้ว CAP ยังมีส่วนส่งเสริมบทบาทของภาค
การเกษตรในการดำเนินงานด้านสภาพภูมิอากาศ การปกป้องความ
หลากหลายทางชีวภาพ และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติทีด่ขีึน้ 
ซึ่งจะทำให้สหภาพยุโรปมีการเติบโตอย่างยั่งยืน 

  


