
 

 

  สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำสหภาพยุโรป ฉบับท่ี 35/2563 

ขา่วสารดา้นการเกษตรสหภาพยุโรป 

นโยบายเกษตรร่วมต่อการบริหารจัดการที่ดินเกษตร 
อย่างย่ังยืนของสหภาพยุโรป 

 การบริหารจัดการที่ดินเกษตรอย่างยั่งยืน (Sustainable Agriculture 
Land Management) เป็นวิธีการ/แนวทางในการปรับตัว/สร้างความยืดหยุ่น
ต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ภายใต้
สภาพภูมิอากาศหรือเขตนิเวศเกษตรที่แตกต่างกัน อาทิ การจัดการธาตุ
อาหาร การอนุรักษ์น้ำและดิน การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี ระบบวนเกษตร 
การจัดการในการไถพรวนดิน การฟื้นฟูที ่ดิน และการจัดการศัตรูพืชแบบ
ผสมผสาน ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการรับรองผลผลิตทางการเกษตร
ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เพิ่มขีดความสามารถของพื้นที่การเกษตร 
ส่งเสริมการอนุรักษ์ป่าและความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งน้ำ ฟ้ืนฟูท่ีดินเสื่อม
โทรม รวมทั้งเป็นการช่วยเกษตรกรในการปรับตัวและบรรเทาผลกระทบ
ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
 จากรายงานขององค์การสิ่งแวดล้อมแห่งสหภาพยุโรปเมื่อป ี2560 
พบว่า ที ่ด ินเกษตรมีความสำคัญและสามารถส่งผลกระทบต่อสภาพ 
ภูมิทัศน์ในพื้นที่ชนบท สิ่งแวดล้อม ความหลากหลายทางชีวภาพ และ
ทรัพยากรธรรมชาติทั้งทางตรงและทางอ้อม เนื่องจากร้อยละ 39 ของที่ดิน
ทั้งหมดในสหภาพยุโรปเป็นการใช้เพื่อการเพาะปลูกพืชและเลี ้ยงสัตว์ 
สหภาพยุโรปจึงให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ดิน และการบริหารจัดการ
ที่ดินเกษตรอย่างยั่งยืนเป็นอย่างมาก 
ความท้าทายท่ีมีผลต่อระบบอาหารและการบริหารจัดการที่ดินเกษตร 
1. การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศ  
 ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ อาทิ อุณหภูมิโลก
ที่สูงขึ ้น ฝนตกไม่ตามฤดู แห้งแล้งยาวนาน น้ำท่วม พายุ อากาศหนาว
ฉับพลัน และแมลงศัตรูพืช/โรคพืชที่ระบาดมากยิ่งขึ้น ส่งผลให้คุณภาพ
และปริมาณผลผลิตทางการเกษตร รวมทั ้งพื ้นที่ที่เหมาะสมสำหรับ
การเกษตรหรือป่าไม้ลดลง 
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2. ความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศ 
 การขยายตัวของจำนวนประชากรและขนาดเศรษฐกิจได้สร้างแรง
กดดันต่อทรัพยากรธรรมชาติ (ดิน น้ำ อากาศ แหล่งที่อยู่อาศัย) ในสหภาพยุโรป
อย่างมาก อาทิ มลพิษในน้ำและดิน การชะล้างพังทลายของดิน และ 
การสูญเสียสารอินทรีย์ ส่งผลให้ความหลากหลายทางชีวภาพและระบบ
นิเวศมีสภาพเสื่อมโทรมอย่างรวดเร็ว 
3. วิถีการบริโภค 
 ชาวยุโรปมีการบริโภคโปรตีน ไขมัน และน้ำตาลมากเกินไปจนส่งผล
ให้มีประชากรน้ำหนักเกินหรือเป็นโรคอ้วนเพิ่มขึ้น ซึ ่งส่งผลกระทบต่อ
สุขภาพและสร้างภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ระบบสาธารณสุข นอกจากน้ี ปัญหา
ขยะอาหารจากห่วงโซ่อุปทาน ทำให้เกิดการสิ้นเปลืองทรัพยากรโดยไม่
จำเป็น 
4. โครงสร้างและการทำงานของระบบอาหาร 
 เกษตรกรได้รับผลตอบแทนต่ำ/ไม่เป็นธรรม ทำให้ขาดแรงจูงใจใน
การประกอบวิชาชีพ ซึ่งนำไปสู่ปัญหาการละทิ้งที่ดิน การอพยพย้ายถิ่นฐาน 
และการเปลี่ยนท่ีดินไปใช้ประโยชน์ด้านอื่น ๆ ในระยะยาวปริมาณการผลิต
อาหารอาจลดลง ทำให้เกิดปัญหาด้านความมั่นคงทางอาหาร การจัดการ
ระบบนิเวศ และการรักษาสิ่งแวดล้อม/ทรัพยากรธรรมชาต ิ
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บทบาทของนโยบายเกษตรร่วม (CAP) ในการสนับสนุนการบริหาร
จัดการที่ดินเกษตรอย่างย่ังยืน 
 CAP ของสหภาพยุโรปเป็นเครื่องมือสำคัญในการสนับสนุนการบริหาร
จัดการที่ดินเกษตรอย่างยั่งยืน และรักษาบทบาทของดินในด้านต่าง ๆ ผ่าน
การสนับสนุนงบประมาณภายใต้ CAP ดังนี ้ 
 เสาหลักที่ 1 : การจ่ายเงินอุดหนุนโดยตรงแก่เกษตรกร (direct 
payment) CAP ระหว่างปี 2557 - 2563 กำหนดให้ร ้อยละ 30 ของ 
direct payment จะต้องเชื่อมโยงกับเกณฑ์พื้นฐานด้านสิ่งแวดล้อม (greening) 
ได้แก่ การปลูกพืชอย่างหลากหลาย การอนุรักษ์ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ถาวร 
และการรักษาพื้นที่สำคัญทางชีวภาพ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการรักษา
สิ่งแวดล้อม ความหลากหลายทางชีวภาพ รวมทั้งสร้างความยืดหยุ่นให้แก่
ระบบนิเวศ และสนับสนุนการกักเก็บคาร์บอนในดิน 
 ตั้งแต่ปี 2563 เป็นต้นไป การจ่าย direct payment จะมุ่งเน้นให้
เกิดประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมและสภาพภูมิอากาศเพิ่มขึ้น โดยแบ่งเป็น 

- โครงการ eco-schemes : เป็นโครงการสมัครใจ (voluntary) 
เพื่อสนับสนุนและสร้างแรงจูงใจให้เกษตรกรในการดำเนินกิจกรรมด้าน
การเกษตรที ่เป็นประโยชน์ต่อสภาพภูมิอากาศ ความหลายหลายทาง
ชีวภาพ และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการบริหารจัดการที่ดินอย่างยั่งยืน 

- การจ่ายเงินแบบมีเงื่อนไข (conditionality) : นอกจากจะต้อง
ปฏิบัติตามกฎหมาย (Statutory Management Requirement) เกษตรกร
ยังจะต้องปฏิบัต ิตามเงื ่อนไขการเกษตรและสิ ่งแวดล้อมที ่ดี (Good 
Agricultural and Environmental Condition : GAEC) ซึ่งครอบคลุมประเด็น
ด้านการอนุรักษ์ดิน ความหลากหลายทางชีวภาพ และสภาพภูมิอากาศ 
อาทิ การรักษาพื้นที่เป็นแหล่งสะสมของคาร์บอนสูง การจัดการในการไถ
พรวนดิน การปลูกพืชหมุนเวียน และการห้ามปรับเปลี่ยนหรือไถทุ่งหญ้า
ถาวรในเขต Natura 2000 จึงจะมีสิทธ์ิได้รับ direct payment 

 เสาหลักที่ 2 : โครงการพัฒนาชนบท (rural development 
program) ประเทศสมาชิกฯ เป ็นผู้กำหนดโครงการพัฒนาชนบท 
ที ่เหมาะสมกับความต้องการของประเทศ/ท้องถิ ่นเผชิญ โดยจะต้อง
สอดคล้องกับเป้าหมาย CAP อาทิ การลงทุนในเครื่องมือที่มีประโยชน์ต่อดิน 
โครงการให้คำปรึกษา/ฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรม ผ่านกองทุน
การเกษตรยุโรปเพื ่อการพัฒนาชนบท (EAFRD) และงบประมาณของ
ประเทศสมาชิกฯ (co-financed)  

 European Green Deal และการบริหารจัดการดินอย่างยั่งยืน 
 นโยบาย European Green Deal เป็นการกำหนดวิสัยทัศน์ระยะ
ยาวในการนำพาเศรษฐกิจสหภาพยุโรปไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน เพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขัน และยกระดับความเป็นอยู่ของประชากร 
ในสหภาพยุโรป ผ่านการสร้างระบบเศรษฐกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
ทั้งนี้ คณะกรรมาธิการยุโรปได้กำหนดยุทธศาสตร์/กฎหมาย (ภายใต้ 
European Green Deal) ที่จะขับเคลื่อนการบริหารจัดการที่ดินเกษตร
อย่างยั่งยืน ได้แก่ 
 1. ยุทธศาสตร์ Farm to Fork (F2F) : มุ่งพัฒนาระบบอาหารท่ี
ยุติธรรม ดีต่อสุขภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดลอ้ม โดยตั้งเป้าลดการใช้สาร
ปราบศัตรูพืช ปุ๋ยเคมี และลดการสูญเสียของสารอาหารพืชลงสู่ดินโดยที่
ไม่ทำให้ความอุดมสมบูรณ์ของดินลดลง   
 2. ยุทธศาสตร์ความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiveristy 
Strategy) ปกป้องและฟื้นฟูธรรมชาติเพื่อเสริมสร้างความหลากหลาย
ทางชีวภาพในสหภาพยุโรปภายในปี 2573 โดยจะขยายพื้นที่คุ ้มครอง
เพิ่มขึ ้นเป็นอย่างน้อยในอัตราร้อยละ 30 ปลูกต้นไม้เพิ ่ม ฟื้นฟูพื ้นที่ 
ทีม่ีความสำคัญต่อระบบนิเวศและแหล่งสะสมของคาร์บอนสูง ขยายพื้นที่
เกษตรอินทรีย์เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 25 ลดการใช้สารปราบศัตรูพืช และ
สนับสนุนวิธีการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน  
 3. กฎหมายสภาพภูมิอากาศของยุโรป (European Cimate 
Law) ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้เหลือศูนย์ (climate-neutral) 
ภายในปี 2593 โดยผ่านการฟื้นฟูที่ดิน และนำแนวทางบริหารจัดการดิน 
อย่างยั่งยืนมาปรับใช้ (sustainable soil management) ซึ่งจะช่วยเพิ่ม 
ความสามารถในการดูดซับและกักเก็บคาร์บอนของดิน 

 นอกจากจะก่อให้เกิดผลดีต่อการทำเกษตร สิ ่งแวดล้อม ความ
หลากหลายทางชีวภาพ และสภาพภูมิอากาศแล้ว นโยบาย European 
Green Deal ยังเป็นการยกระดับสุขภาพดิน (soil health) โดยดินที่มี
สุขภาพดีจะเป็นรากฐานสำคัญของความมั่นคงทางอาหารและโภชนาการ 
ดินที่มีความอุดมสมบูรณ์จะทำหน้าที ่ให้บริการระบบนิเวศได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นการผลิตอาหารที่มีประโยชน์ แหล่งน้ำทีส่ะอาด 
แหล่งดักจับและสะสมคาร์บอนขนาดใหญ่ หรือแหล่งที่อยู ่อาศัยของ
สิ่งมีชีวิตขนาดเล็กจำนวนมาก ซึ่งมีความสัมพันธ์และนำไปสู่วงจรของ
สิ่งมีชีวิตต่าง ๆ บนโลก 
 
 


