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รายงานสถานการณ์การค้าสนิค้าเกษตร (Situation Report) ประจำเดือนตุลาคม 2563 
สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำสหภาพยุโรป 

 
1. มูลค่าการค้าสินค้าเกษตรระหว่างไทยกับสหภาพยุโรป (ข้อมูลเดือนสิงหาคม 2563) 
สหภาพยุโรป 

• ในเดือนสิงหาคม 2563 สหภาพยุโรป 27 ประเทศ (ไม่รวมสหราชอาณาจักร) นำเข้าสินค้าเกษตรจากประเทศ
ไทย (รวมยางพารา) 4,794.6 ล้านบาทหรือคิดเป็นปริมาณรวม 68,353 ตัน 

• เมื่อเทียบกับเดือนที่ผ่านมา (ก.ค. 63) มูลค่าการนำเข้าจากไทยลดลงร้อยละ 16 หรือราว 896.5 ล้านบาท โดย
สินค้าเกษตรที่สหภาพยุโรปนำเข้าจากไทยลดลง ได้แก่ อาหารสุนัขและแมว ไก่แปรรูป ปลาทูน่ากระป๋อง ข้าว สับปะรด
กระป๋อง อาหารปรุงแต่ง แผ่นยางรมควัน พืชผัก/ผลไม้/ลูกนัตปรุงแต่ง กุ้งแปรรูป กุ้งแช่แข็ง และเนื้อไก่  ตามลำดับ 
ส่วนสินค้าเกษตรที่สหภาพยุโรปนำเข้าจากไทยเพ่ิมข้ึน ได้แก่ ปลาหมึกแช่แข็ง และยางธรรมชาติ 

• เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา (ส.ค. 62)  มูลค่าการนำเข้าจากไทยลดลงร้อยละ 25 หรือ 1,634.2 
ล้านบาท โดยสินค้าเกษตรที่สหภาพยุโรปนำเข้าจากไทยลดลง ได้แก่ เนื้อไก่ ยางธรรมชาติ ไก่แปรรูป แผ่นยางรมควัน 
ปลาหมึกแช่แข็ง อาหารปรุงแต่ง พืชผัก/ผลไม้/ลูกนัตปรุงแต่ง กุ้งแปรรูป สับปะรดกระป๋อง และปลาทูน่ากระป๋อง 
ตามลำดับ ส่วนสินค้าเกษตรที่สหภาพยุโรปมีมูลค่านำเข้าจากไทยเพ่ิมขึ้น ได้แก่ อาหารสุนัขและแมว ข้าว และกุ้งแช่แข็ง 

 
ข้อมูลจาก : International trade, EUROSTAT database ณ เดือนพฤศจิกายน 2563  
* EUROSTAT database ยังไม่มีการรายงานข้อมูลสถิติที่เป็นปัจจุบันสำหรับเดือนกันยายน – เดือนพฤศจกิายน 2563 

สหราชอาณาจักร 

• ในเดือนสิงหาคม 2563 สหราชอาณาจักรนำเข้าสินค้าเกษตรจากประเทศไทย (รวมยางพารา)  รวม 2,195.1 
ล้านบาท หรือคิดเป็นปริมาณรวม 22,378 ตัน โดยนำเข้าไก่แปรรูปมากที่สุด  

• เมื่อเทียบกับเดือนที่ผ่านมา (ก.ค. 63) มูลค่าการนำเข้าจากไทยลดลงร้อยละ 6 หรือราว 144.7 ล้านบาท โดย
สินค้าเกษตรที่สหราชอาณาจักรนำเข้าจากไทยลดลง ได้แก่ ไก่แปรรูป ปลาทูน่ากระป๋อง ข้าว สับปะรดกระป๋อง เนื้อไก่ 
ปลาหมึกแช่แข็ง และพืชผัก/ผลไม้/ลูกนัตปรุงแต่ง ตามลำดับ ส่วนสินค้าเกษตรที่สหราชอาณาจักรนำเข้าจากไทย
เพ่ิมข้ึน ได้แก่ กุ้งแช่แข็ง กุ้งแปรรูป อาหารปรุงแต่ง และอาหารสุนัขและแมว 
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• เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา (ส.ค. 62) มูลค่าการนำเข้าจากไทยลดลงร้อยละ 24 หรือราว 686.6 
ล้านบาท โดยสินค้าเกษตรที่สหราชอาณาจักรนำเข้าจากไทยลดลง ได้แก่ ไก่แปรรูป ข้าว ปลาทูน่ากระป๋อง เนื้อไก่ 
สับปะรดกระป๋อง และปลาหมึกแช่แข็ง ตามลำดับ ส่วนสินค้าเกษตรที่สหราชอาณาจักรนำเข้าจากไทยเพิ่มขึ้น ได้แก่ 
อาหารสุนัขและแมว กุ้งแช่แข็ง อาหารปรุงแต่ง กุ้งแปรรูป และพืชผัก/ผลไม้/ลูกนัตปรุงแต่ง 

ข้อมูลจาก : UK trade since February 2020, International trade,  EUROSTAT database ณ เดือนพฤศจิกายน 2563 
* EUROSTAT database ยังไม่มีการรายงานข้อมูลสถิติที่เป็นปัจจุบันสำหรับเดือนกันยายน – เดือนพฤศจกิายน 2563 

การตรวจพบปัญหาสารตกค้าง/ไม่ได้มาตรฐานด้านสุขอนามัย/เชื้อจุลินทรีย์/ในสินค้าเกษตรในสหภาพยุโรป 
(ตุลาคม 2563) 

• สหภาพยุโรปพบปัญหาในสินค้าเกษตรและอาหารทั้งหมด จำนวน 402 รายการ แบ่งเป็น สินค้าที่วางขายใน
ท้องตลาดแล้ว (Alert notifications) จำนวน 152 รายการ สินค้าที่ยังไม่ได้วางขายในท้องตลาด (Information notification) 
จำนวน 152 รายการ และสินค้าที่ถูกควบคุม ณ ด่านนำเข้า (Border rejection) จำนวน 98 รายการ โดยมีอินเดีย 
ที่ถูกตรวจพบปัญหาสินค้าเกษตรและอาหารมากที่สุด หรือ 56 รายการ 

• สหภาพยุโรปตรวจพบสินค้าเกษตรและอาหารที่มีปัญหาจากไทยในเดือนตุลาคม 2563 จำนวน 5 รายการ ดังนี้ 
o อิตาลีตรวจพบสาร cadmium ในปลาหมึกปรุงสุกแช่แข็ง  
o อิตาลีตรวจพบสาร cadmium ในหนวดปลาหมึกแช่แข็ง  
o เบลเยียมตรวจพบสาร cypermethrin และสาร lufenuron ซึ่งเป็นสารปราบศัตรูพืช ในกุยช่าย 
o ฟินแลนด์ตรวจพบสาร ethion ซึ่งเป็นสารปราบศัตรูพืช ในพริกแห้ง  
o อิตาลีตรวจพบสารสีที่ไม่ได้รับอนุญาต E127-erythrosine ในน้ำอัดลม 

ปัญหาการตรวจพบศัตรูพืชกักกันในสินค้าพืช/ผลไม้ (ตุลาคม 2563) 
o สหภาพยุโรปพบปัญหาศัตรูพืชกักกันในสินค้าพืช/ผลไม้ทั้งหมด จำนวน 86 รายการ โดยอาร์เจนตินา

และยูกันดาถูกตรวจพบปัญหาดังกล่าวมากท่ีสุด หรือประเทศละ 6 รายการ 
o สหภาพยุโรปตรวจพบปัญหาศัตรูพืชกักกันในสินค้าพืช/ผลไม้จากไทย จำนวน 2 รายการ ดังนี้ 

▪ ตรวจพบเชื้อไวรัส Tomato brown rugose fruit virus (ToBRFV) ในมะเขือเทศ (เพ่ือการเพาะปลูก) 
▪ ตรวจพบเพลี้ยไฟ (Thrips palmi) ในกล้วยไม้สกุลหวาย  
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2. สถานการณ์การค้าสินค้าเกษตรที่สำคัญและแนวโน้ม 

• ประเทศผู้ส่งออกท่ีเป็นคู่แข่งสำคัญในการส่งออกสินค้าเกษตรและอาหาร 20 อันดันแรกของไทย ไปยังสหภาพ
ยุโรป (27 ประเทศ) (เดือนสิงหาคม 2563) 

 

ข้อมูลจาก : International trade, EUROSTAT database ณ เดือนพฤศจิกายน 2563  
* EUROSTAT database ยังไม่มีการรายงานข้อมูลสถิติที่เป็นปัจจุบันสำหรับเดือนกันยายน – เดือนพฤศจกิายน 2563 

• ประเทศผู้ส่งออกที่เป็นคู่แข่งสำคัญในการส่งออกสินค้าเกษตรและอาหาร 20 อันดับแรกของไทยไปยัง 
สหราชอาณาจักร (เดือนสิงหาคม 2563) 

 

ข้อมูลจาก : UK trade since February 2020, International trade,  EUROSTAT database ณ เดือนพฤศจิกายน 2563 
* EUROSTAT database ยังไม่มีการรายงานข้อมูลสถิติที่เป็นปัจจุบันสำหรับเดือนกันยายน – เดือนพฤศจกิายน 2563 
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• สภาพตลาดสินค้านำเข้าไทย 
o สปษ. ยุโรป ได้ลงพื้นที่พบปะผู้ประกอบการ/นำเข้าพืชผัก ผลไม้ เครื่องกระป๋องไทยในเบลเยียม เพ่ือ

สำรวจสภาพตลาดสินค้าผัก ผลไม้ เครื่องกระป๋องไทย รับทราบและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับผู้ประกอบการ ผลกระทบ
จาก COVID-19 และความคืบหน้าของสถานการณ์ต่าง ๆ อาทิ สินค้ากะทิและผลิตภัณฑ์มะพร้าวไทย รวมทั้งให้
รายละเอียดต่อข้อซักถามของผู้ประกอบการเก่ียวกับข้อมูลกฎระเบียบและโรงคัดบรรจุของไทย 

o ภาพรวมในช่วงโควิด ต้นทุนสินค้าสูงขึ้น ทำให้ดัชนีราคาสินค้าบริโภคเพ่ิมข้ึนประมาณร้อยละ 30 แต่
ยอดขายไม่ได้รับผลกระทบ เนื่องจากลูกค้ามีการกักตุนอาหารไว้มาก ทำให้สินค้าหมดเร็วกว่าปกติไม่เพียงพอต่อการ
จำหน่าย  

o การมีระบบจําหน่ายสินค้าผ่านระบบออนไลน์มีส่วนสำคัญที่ทำให้ผู ้ประกอบการเข้าถึงฐานลูกค้า
เพิ่มขึ้นทั้งในเบลเยียมและประเทศใกล้เคียง โดยสินค้าที่ได้รับความนิยมสูงในช่วงล็อกดาวน์ ได้แก่ ข้าว ส่วนผสมทำ
ขนมต่าง ๆ แป้ง ปลากระป๋อง ผลไม้กระป๋อง ทำให้สินค้าบางรายการขาดตลาดในช่วงแรก ส่วนผักและผลไม้บางชนิด
ขาดตลาดในช่วงสั้น ๆ ซึ่งส่งผลมาจากข้อจำกัดในการขนส่ง ราคาสินค้าหลายรายการยังคงอยู่ในระดับสูง ส่งผลให้
ลูกค้าท้องถิ่นบางส่วน/ร้านอาหารบางส่วนหันไปใช้ข้าวที่มีราคาถูกกว่าเพ่ือลดต้นทุน แต่ผู้บริโภคคนไทยส่วนใหญ่ยังคง
เลือกซื้อข้าวหอมมะลิจากไทย  

o สินค้ากะทิไทยไม่ได้รับผลกระทบ และยังคงวางจําหน่ายได้ปกติ โดยผู้บริโภคท้องถิ่นบางส่วนมีการ
สอบถามผู้ประกอบการกรณีข่าวลิงเก็บมะพร้าว และได้รับทราบข่าวสารที่ถูกต้องตามข้อมูลที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของ
ไทยและทีมประเทศไทยได้ชี้แจงและประชาสัมพันธ์ 

o ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 สปษ. ยุโรป ได้จัดทำและมอบแผ่นพับรายชื่อร้านค้า
ผู้ประกอบการสินค้าเกษตรไทยออนไลน์ในเบลเยียม เนเธอร์แลนด์ ลักเซมเบิร์ก เพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ร้านค้าสินค้าไทยให้ผู้บริโภคท้องถิ่นได้รับทราบช่องทางการจำหน่ายออนไลน์ ซึ่งได้รับทราบจากผู้ประกอบการว่ามีผล
ตอบรับที่ดีจากผู้บริโภคเป็นอย่างมาก 

• สหราชอาณาจักรเปิดรับฟังข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะต่อเอกสารด้านมาตรการสินค้าโภคภัณฑ์ท่ีมีความเสี่ยงต่อป่าไม้ 
o กระทรวงกิจการด้านสิ่งแวดล้อม อาหาร และชนบทแห่งสหราชอาจักร (DEFRA) ได้จัดทำโครงการรับ

ฟังข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะต่อเอกสารด้านมาตรการสินค้าโภคภัณฑ์ที่มีความเสี่ยงต่อป่าไม้ ซึ่งครอบคลุมประเด็น
การค้าสินค้าเกษตรที่มีความเสี่ยงต่อป่าไม้ โดยเป็นการเปิดโอกาสให้ภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ ให้
ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ (รวมถึงกฎระเบียบ/มาตรการที่ปรับใช้ของประเทศคู่ค้า) ผ่านระบบออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 25 
สิงหาคม 2563 – 6 ตุลาคม 2563 เพ่ือนำมาประกอบการพิจารณาความเป็นไปได้และแนวทางการจัดทำกฎระเบียบด้าน
การตรวจสอบ ควบคุม และการค้าสินค้าโภคภัณฑ์ (commodities) ที่มีความเสี่ยงต่อป่าไม้ 
3. ประเด็นปัญหา อุปสรรค และปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อการค้าสินค้าเกษตรของไทย/แนวทางการแก้ไขปัญหา
สินค้าเกษตรของไทย 
กฎระเบียบ/มาตรการของสหภาพยุโรปที่อาจส่งผลกระทบต่อการค้าสินค้าเกษตรของไทย 

• Commission Implementing Regulation (EU) 2020/1281 ว่าด้วย การไม่อนุญาตให้สาร 
ethametsulfuron-methyl เป็นสารออกฤทธิ์ในผลิตภัณฑ์อารักขาพืช เนื่องจากบริษัทผู้ผลิต FMC Agricultural 
Solutions A/S ได้ยื่นถอนคำร้องสารดังกล่าว 

• Commission Implementing Regulation (EU) 2020/1280 ว่าด้วย ไม่ต่ออายุให้ benalaxyl เป็นสารออก
ฤทธิ์ (Active Substance) ในผลิตภัณฑ์อารักขาพืช เนื่องยังมีข้อกังวลเกี่ยวกับผลกระทบจากการใช้สาร benalaxyl ในมิติ
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ต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปนเปื้อนของเมตาบอไลต์ในน้ำบาดาล ความเสี่ยงในระยะยาวต่อนก นกที่กินไส้เดือน 
และสัตว์ขาปล้องที่ไม่ใช่เป้าหมายที่ได้รับสาร benalaxyl รวมทั้งไม่มีข้อมูลเพียงพอที่จะสามารถประเมินความเสี่ยง
ของสาร benalaxyl ต่อการทำงานของต่อมไร้ท่อ 

• Commission Implementing Regulation (EU) 2020/1293 ว่าด้วย การปรับแก้เงื่อนไขการอนุญาตสารออก
ฤทธิ์ azadirachtin ในผลิตภณัฑ์อารักขาพืช เพ่ือใช้เป็นสารกำจัดไรศัตรูพืช (acaricide) จากเดิมท่ีอนุญาตให้ใช้เป็นสาร
กำจัดแมลงศัตรูพืช (insecticide) เท่านั้น 

• Commission Implementing Regulation (EU) 2020/1363 ว่าด้วย การอนุญาตให้ Bacillus 
amyloliquefaciens DSM 25840 เป็นสารเสริมในอาหารสัตว์ ภายใต้กลุ่ม zootechnical additives เพ่ือช่วยควบคุม
เชื้อในกระเพาะ (gut flora stabilisers) และอนุญาตให้ใช้กับสุกรทุกชนิด เป็นระยะเวลา 10 ปี ไปจนถึงวันที่ 21 
ตุลาคม 2573 

• Commission Implementing Regulation (EU) 2020/1370 ว่าด้วย การอนุญาตให้ lanthanide citrate 
เป็นสารเสริมในอาหารสัตว์ ภายใต้กลุ่ม zootechnical additives เพ่ือปรับปรุงประสิทธภิาพของพารามิเตอร์ 
(improvement of performance parameters) และอนุญาตให้ใช้กับลูกสุกรหย่านม เป็นระยะเวลา 10 ปี ไปจนถึง
วันที่ 22 ตุลาคม 2573 

• Commission Implementing Regulation (EU) 2020/1371 ว่าด้วย การอนุญาตให้ preparation of 
endo-1,4-beta-xylanase และ endo-1,4-beta-glucanase เป็นสารเสริมในอาหารสัตว์ ภายใต้กลุ่ม zootechnical 
additives เพ่ือช่วยระบบย่อยอาหาร (digestibility enhancers) และอนุญาตให้ใช้กับสุกรเพศเมียที่กำลังให้นม เป็น
ระยะเวลา 10 ปี ไปจนถึงวันที่ 22 ตุลาคม 2573 

• Commission Implementing Regulation (EU) 2020/1372 ว่าด้วย การอนุญาตให้ L-tryptophan ที่ผลิต
โดย Escherichia coli CGMCC 7.267, CGMCC 11 674 หรือ KCCM 10 534 เป็นสารเสริมในอาหารสัตว์ ภายใต้กลุ่ม
สารเสริมทางโภชนาการ (nutritional additives) โดยมีหน้าที่เป็น ‘amino acids, their salt and analogues’ เป็น
แหล่งกรดอะมิโน L-tryptophan ซึ่งมีประสิทธิภาพในการช่วยป้องกันการเสื่อมสภาพในกระเพาะรูเมนในสัตว์เคี้ยวเอ้ือง 
และอนุญาตให้ใช้กับสัตว์ทุกชนิด เป็นระยะเวลา 10 ปี ไปจนถึงวันที่ 22 ตุลาคม 2573 

• Commission Implementing Regulation (EU) 2020/1373 ว่าด้วย การอนุญาตให้ zinc chelate of 
lysine และ glutamic acid เป็นสารเสริมในอาหารสัตว์ ภายใต้กลุ่มสารเสริมทางโภชนาการ (nutritional additives) โดยมี
หน้าที่เป็น ‘compounds of trace elements’ เป็นแหล่งสังกะสีที่มีประสิทธิภาพ และอนุญาตให้ใช้กับสัตว์ทุกชนิด 
เป็นระยะเวลา 10 ปี ไปจนถึงวันที่ 22 ตุลาคม 2573 

• Commission Implementing Regulation (EU) 2020/1375 ว่าด้วย การอนุญาตให้ preparation of citric 
acid, sorbic acid, thymol และ vanillin เป็นสารเสริมในอาหารสัตว์ ภายใต้กลุ่ม zootechnical additives เพ่ือ
ปรับปรุงประสิทธิภาพของพารามิเตอร์ (improvement of performance parameters) และอนุญาตให้ใช้กับลูกสุกร
เพ่ือหัน (suckling piglet) ไก่งวงเพื่อขุน และไก่งวงเลี้ยงเพ่ือผสมพันธุ์ เป็นระยะเวลา 10 ไปจนถึงวันที่ 22 ตุลาคม 
2573 

• Commission Implementing Regulation (EU) 2020/1376 ว่าด้วย การอนุญาตให้ preparation of 6-
phytase ที่ผลิตโดย Komagataella phaffii (CGMCC 12056) เป็นสารเสริมในอาหารสัตว์ ภายใต้กลุ่ม zootechnical 
additives เพ่ือช่วยระบบย่อยอาหาร (digestibility enhancers) และอนุญาตให้ใช้กับไก่งวงเพ่ือขุน ไก่งวงเลี้ยงเพ่ือ
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ผสมพันธุ์ ลูกสุกร (เพ่ือหันและระยะหย่านม) สุกรวัยเยาว์ (เพ่ือหันและระยะหย่านม) เป็นระยะเวลา 10 ปี ไปจนถึง
วันที่ 22 ตุลาคม 2573 

• Commission Implementing Regulation (EU) 2020/1377 ว่าด้วย การอนุญาตให้ preparation of 
endo-1,4-beta-xylanase ที่ผลิตโดย Bacillus subtilis (LMG S-15136) เป็นสารเสริมในอาหารสัตว์ ภายใต้กลุ่ม 
zootechnical additives เพ่ือช่วยระบบย่อยอาหาร (digestibility enhancers) และอนุญาตให้ใช้กับลูกสุกรเพ่ือหัน 
สุกรวัยเยาว์นอกเหนือจากสัตว์เจริญพันธุ์ เป็นระยะเวลา 10 ปี ไปจนถึงวันที่ 22 ตุลาคม 2573 

• Commission Implementing Regulation (EU) 2020/1378 ว่าด้วย การอนุญาตให้ copper chelate of 
lysine และ glutamic acid เปน็สารเสริมในอาหารสัตว ์ภายใต้กลุ่มสารเสริมทางโภชนาการ (nutritional additives) โดยมี
หน้าที่เป็น ‘compounds of trace elements’ เป็นแหล่งทองแดงที่มีประสิทธิภาพ และอนุญาตให้ใช้กับสัตว์ทุกชนิด 
เป็นระยะเวลา 10 ปี ไปจนถึงวันที่ 22 ตุลาคม 2573 

• Commission Implementing Regulation (EU) 2020/1379 ว่าด้วย การอนุญาตให้ L-cystine ที่ผลิตโดย 
Pantoea ananatis NITE BP-02525 เป็นสารเสริมในอาหารสัตว์ ภายใต้กลุ่มสารเสริมทางโภชนาการ (nutritional 
additives) และภายใตก้ลุ่มสารเสริมทางประสาทสัมผสั (sensory additives) โดยมีหน้าที่เป็นสารแต่งกลิน่ (flavouring 
compounds) เป็นแหล่งกรดอะมิโน L-cystine ซึ่งมีประสิทธิภาพในการช่วยป้องกันการเสื่อมสภาพในกระเพาะรูเมนใน
สัตว์เคี้ยวเอ้ือง และอนุญาตให้ใช้กับสัตว์ทุกชนิด เป็นระยะเวลา 10 ปี ไปจนถึงวันที่ 22 ตุลาคม 2573 

• Commission Regulation (EU) 2020/1419 ว่าด้วย การอนุญาตให้ใช้วัตถุเจือปนอาหาร ascorbic acid (E 
300) และ citric acid (E 330) ในผักเพ่ือการแปรรูปต่อ (intended for further processing) เพ่ือป้องกันการเปลี่ยนสีผิว
จากปฏิกริยาของเอนไซม์และจากการเกิดการออกซิเดชันในผักที่จะต้องผ่านกระบวนการแปรรูปที่ใช้ความร้อนก่อนการ
บริโภค อาทิ การอบ การนึ่ง หรือการย่าง 

• Corrigendum to Commission Implementing Regulation (EU) 2020/1201 ว่าด้วย การปรับแก้ไข 
Commission Implementing Regulation (EU) 2020/1201 เกี่ยวกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อแบคทีเรีย 
Xylella fastidiosa (Wells et al.) ในสหภาพยุโรป 

• Commission Regulation (EU) 2020/1322 ว่าด้วย การกำหนดค่าตกค้างสูงสุด (MLs) ของสาร 3-MCPD สาร 3-
MCPD fatty acid esters และสาร glycidyl fatty acid esters ในอาหารบางประเภท โดยแก้ไขค่าตกค้างสูงสุด 
(MLs) ของสาร 3-MCPD สาร 3-MCPD fatty acid esters และสาร glycidyl fatty acid esters ในอาหารสำหรับ
กลุ่มผู้บริโภค (ทารกและเด็กเล็ก) ที่อาจได้รับสารดังกล่าวเกินกว่าค่าปนเปื้อนสูงสุดที่ร่างกายได้รับต่อวัน โดยไม่ทำให้
เกิดอันตรายต่อสุขภาพ (Tolerable Daily Intake : TDI) 

• Commission Implementing Regulation (EU) 2020/1395 ว่าด้วย การอนุญาตให้ Bacillus amyloliquefaciens 
CECT 5940 เป็นสารเสริมในอาหารสัตว์ ภายใต้กลุ่ม zootechnical additives เพ่ือช่วยควบคุมเชื้อในกระเพาะ (gut 
flora stabilisers) และอนุญาตให้ใช้กับไก่เพ่ือขุนและไก่เลี้ยงเพ่ือไข่ เป็นระยะเวลา 10 ปี ไปจนถึงวันที่ 26 ตุลาคม 
2573 

• Commission Implementing Regulation (EU) 2020/1396 ว่าด้วย การอนุญาตให้ geraniol, citral, 
3,7,11-trimethyldodeca-2,6,10-trien-1-ol, (Z)-nerol, geranyl acetate, geranyl butyrate, geranyl formate, 
geranyl propionate, neryl propionate, neryl formate, neryl acetate, neryl isobutyrate, geranyl isobutyrate 
และ prenyl acetate เป็นสารเสริมในอาหารสัตว์ ภายใต้กลุ่มสารเสริมทางประสาทสัมผัส (sensory additives) โดยมี
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หน้าที่เป็นสารแต่งกลิ่น (flavouring compounds) และอนุญาตให้ใช้กับสัตว์ทุกชนิด ยกเว้นสัตว์ทะเล เป็นระยะเวลา 
10 ปี ไปจนถึงวันที่ 26 ตุลาคม 2573 

• Commission Implementing Regulation (EU) 2020/1399 ว่าด้วย การอนุญาตให้ butylated hydroxyanisole เป็น
สารเสริมในอาหารสัตว์ ภายใต้กลุ่มสารเสริมทางเทคโนโลยี (technological additives) โดยมีหน้าที่เป็นสารต้านอนุมูล
อิสระ (antioxidants) และอนุญาตให้ใช้กับสัตว์ทุกชนิด (ยกเว้นแมว) เป็นระยะเวลา 10 ปี ไปจนถึงวันที่ 26 ตุลาคม 
2573 

• Commission Implementing Regulation (EU) 2020/1400 ว่าด้วย การอนุญาตให้ ethyl ester of ß-
apo-8’-carotenoic acid เป็นสารเสริมในอาหารสัตว์ ภายใต้กลุ่มสารเสริมทางประสาทสัมผัส (sensory additives) 
โดยมีหน้าที่เป็นสารแต่งสี (colourants) และอนุญาตให้ใช้กับไก่เพ่ือขุน สัตว์ปีกวัยเยาว์เพ่ือขุน ไก่เพ่ือไข่ และสัตว์ปีก
วัยเยาว์เพ่ือไข่ เป็นระยะเวลา 10 ปี ไปจนถึงวันที่ 26 ตุลาคม 2573 

• Commission Implementing Regulation (EU) 2020/1418 ว่าด้วย การอนุญาตให้ saponified paprika 
(Capsicum annuum) extract (capsanthin) เป็นสารเสริมในอาหารสัตว์ ภายใต้กลุ่มสารเสริมทางประสาทสัมผัส 
(sensory additives) โดยมีหน้าที่เป็นสารแต่งสี (colourants) และอนุญาตให้ใช้กับไก่เพ่ือขุน สัตว์ปีกวัยเยาว์เพ่ือขุน 
ไก่เพ่ือไข่ และสัตว์ปีกวัยเยาว์เพ่ือไข่ เป็นระยะเวลา 10 ปี ไปจนถึงวันที่ 27 ตุลาคม 2573 

• Commission Implementing Regulation (EU) 2020/1511 ว่าด้วย การปรับปรุง Implementing 
Regulation (EU) No 540/2011 ด้านการขยายระยะเวลาการอนุญาตให้สาร amidosulfuron สาร bifenox สาร 
chlorotoluron สาร clofentezine สาร clomazone สาร cypermethrin สาร daminozide สาร deltamethrin 
สาร dicamba สาร difenoconazole สาร diflufenican สาร fenoxaprop-P สาร fenpropidin สาร fludioxonil 
สาร flufenacet สาร fosthiazate สาร indoxacarb สาร lenacil สาร MCPA สาร MCPB สาร nicosulfuron สาร 
paraffin oils สาร picloram สาร prosulfocarb สาร sulphur สาร triflusulfuron และสาร tritosulfuron ซึ่งเป็น
สารออกฤทธิ์ ไปจนถึงช่วงเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2564 

• Commission Implementing Regulation (EU) 2020/1397 ว่าด้วย การต่ออนุญาตให้ L-isoleucine ที่
ผลิตโดย Escherichia coli FERM ABP-10641 และการอนุญาตให้ L-isoleucine ที่ผลิตโดย Corynebacterium 
glutamicum KCCM 80 189 เป็นสารเสริมในอาหารสัตว์ ภายใต้กลุ่มสารเสริมทางโภชนาการ (nutritional additives) 
โดยมีหนา้ที่เป็น ‘amino acids, their salt and analogues’ เป็นระยะเวลา 10 ปี โดยอนุญาตให้ใช้กับสัตว์ทุกชนิด ไป
จนถึงวันที่ 26 ตุลาคม 2573 

• Commission Implementing Regulation (EU) 2020/1398 ว่าด้วยการต่ออนุญาตให้ Saccharomyces 
cerevisiae CBS 493.94 เป็นสารเสริมในอาหารสัตว์ ภายใต้กลุ่มสารเสริมทาง zootechnical โดยมีหน้าที่เป็นสารช่วย
ระบบย่อยอาหาร (digestibility enhancer) เป็นระยะเวลา 10 ปี ไปจนถึงวันที่ 26 ตุลาคม 2573 

ปัญหา/อุปสรรคที่ส่งผลกระทบต่อการส่งออกสินค้าไทย 

• สหภาพยุโรปรับรองการเปลี่ยนชื่อของโรงงาน TH 212 เพื่อการส่งออกสินค้าสัตว์ปีกไปยังสหภาพยุโรป 
o สหภาพยุโรปรับรองการเปลี่ยนชื่อของโรงงาน TH 212  สปษ. ยุโรป ได้มีการหารือกับเจ้าหน้าที่ DG 

SANTE ในเรื่องดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง โดยเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2563 สปษ. ยุโรป ได้รับแจ้งข้อมูลเป็นการภายในจาก 
DG SANTE ว่า ได้ปรับแก้ชื่อของโรงงาน TH 212 จากเดิม NR INSTANT PRODUCE CO., LTD. เป็น NR INSTANT 
PRODUCE PUBLIC COMPANY LIMITED ตามท่ีกรมปศุสัตว์ร้องขอเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
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• การขึ้นทะเบียนบัญชีรายชื่อประเทศไทยเป็นประเทศที่สามารถส่งออกแมลงเพื่อการบริโภคไปยังสหภาพยุโรป 
o Commission Implementing Regulation (EU) 2020/1572 โดยไดข้ึ้นทะเบียนบัญชีรายชื่อประเทศ

ไทยเป็นประเทศที่สามที่สามารถส่งออกแมลงเพ่ือการบริโภคไปยังสหภาพยุโรป และให้บรรจุอยู่ใน Commission 
Implementing Regulation (EU) 2019/626 ภาคผนวก IIIa 

o ปัจจุบันหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทยอยู่ระหว่างการเตรียมข้อมูล เพ่ือยื่นขอเปิดตลาดผลิตภัณฑ์
จิ้งหรีดกับสหภาพยุโรปตาม Regulation (EC) 2015/2283 ต่อไป 
4. สถานการณ์ด้านการเกษตรที่สำคัญของประเทศทีร่ับผิดชอบ 

• สหภาพยุโรปเปิดตัวเว็บพอร์ทัล Access2Markets  
o Access2Markets เป็นเว็บพอร์ทัลที่เปิดตัวเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2563 เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูล

ด้านการค้าแบบครบวงจร หรือ “one-stop-shop” เพื่อให้ผู้ประกอบการในสหภาพยุโรป โดยเฉพาะ SMEs สามารถ
ใช้ประโยชน์สูงสุดจากความตกลงการค้าที่สหภาพยุโรปได้จัดทำสำเร็จแล้วกับ 70 ประเทศและภูมิภาคท่ัวโลก และที่ยัง
อยู่ขั้นตอนการเจรจา โดยการนำเสนอข้อมูลภายใต้ความตกลงทางการค้าในรูปแบบ user-friendly ซึ่งเข้าใจง่ายและ
สามารถใช้ประโยชน์ได้จริง อาทิ อัตราภาษีศุลกากร ภาษีในประเทศ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า เงื่อนไขการนำเข้า -
ส่งออกของสินค้า พิธีการศุลกากร อุปสรรคทางการค้า ทรัพย์สินทางปัญญา การจัดซื้อจัดจ้ างโดยรัฐ การลงทุน และ
สถิติการค้าของตลาดกว่า 120 แห่งทั่วโลก เป็นต้น  

• ตลาดอาหารโปรตีนจากพืชและแหล่งโปรตีนอ่ืน ๆ ในสหภาพยุโรป 
o ตลาดอาหารโปรตีนจากพืช 

▪ สหภาพยุโรป (รวมถึงสหราชอาณาจักร) เป็นตลาดที่มีผู้บริโภคอาหารและเครื่องดื่มทำมาจาก
โปรตีนจากพืชมากที่สุดของโลก หรือคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 40 เมื่อเทียบกับมูลค่าการจำหน่ายทั้งหมดทั่วโลก 
นอกจากนี้ ING Research ซึ่งเป็นฝ่ายศึกษาและวิจัยสภาพเศรษฐกิจและตลาดของธนาคาร ING (ยุโรป) รายงานว่า 
ตลาดอาหารโปรตีนจากพืชในสหภาพยุโรปมีแนวโน้มเติบโตเพิ่มขึ้นจาก 4 ,400 ล้านยูโร หรือประมาณ 162,800 ล้าน
บาท เป็น 7,500 ล้านยูโร หรือ 277,500 ล้านบาท ในปี 2568 ซึ่งส่งผลมาจากความต้องการของผู้บริโภคที่ตระหนักถึง
ประเด็นด้านสุขภาพ ความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สวัสดิภาพสัตว์ ความยั่งยืน และเป็นธรรมต่อสังคม 

▪ EU Agricultural Outlook for 2018-2030 พบว่า ภายในปี 2573 อัตราการบริโภค
เนื้อสัตว์มีแนวโน้มลดลงเหลือ 68.6 กก./คน/ปี จาก 69.3 กก./คน/ปี ในปี 2561 เนื่องจากสัดส่วนผู้บริโภคมังสวิรตัิมี
จำนวนเพิ่มมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะทางตอนเหนือและทางตะวันตกของยุโรป อาทิ สหราชอาณาจักร เยอรมนี อิตาลี 
ฝรั่งเศส เนเธอร์แลนด์ เบลเยียม ลักเซมเบิร์ก และกลุ่มนอร์ดิก (เดนมาร์ก ฟินแลนด์ ไอซ์แลนด์ นอร์เวย์ และสวีเดน) 
รวมทั้งการขยายตัวของกลุ่ม flexitarian (กลุ่มผู้บริโภคมังสวิรัติแบบยืดหยุ่น) โดย European Vegetarian Union 
คาดว่า ปัจจุบันประชากรในสหภาพยุโรปที่ถือว่าเป็นกลุ่มผู้บริโภคมังสวิรัติมีประมาณ 30 ล้านคน หรือร้อยละ 6 จาก
จำนวนประชากรทั้งหมด 

▪ ปัจจุบันสหภาพยุโรปมีความต้องการใช้พืชโปรตีนราว 27 ล้านตัน/ปี แต่ข้อจำกัดด้านพื้นที่
และสภาพอากาศทำให้การผลิตพืชโปรตีนไม่เพียงพอต่อความต้องการ และต้องพึ่งพาการนำเข้ามากถึง 17 ล้านตัน/ปี 
โดยเฉพาะถั่วเหลือง ซึ่งร้อยละ 93 จะถูกใช้ในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ อย่างไรก็ตาม ความต้องการโปรตีนจากพืชมีแนวโน้ม
เติบโตอย่างรวดเร็ว โดยความต้องการใช้โปรตีนจากพืชเพ่ือทดแทนเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑน์มเพ่ิมข้ึนร้อยละ 14 และร้อยละ 
11 ตามลำดับ 
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o ตลาดอาหารโปรตีนจากแมลง 
▪ แมลงเป็นสินค้าที่จัดอยู่ภายใต้กลุ่มอาหารใหม่ (Novel Food) ของสหภาพยุโรป และเป็น

สินค้าเศรษฐกิจของไทย (จิ้งหรีด) ที่มีศักยภาพสูงในการสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยง รวมทั้งเป็นสินค้าที่มี
ความต้องการเป็นอย่างมากในตลาดต่างประเทศ โดยเฉพาะในสหภาพยุโรป ซึ่งปัจจุบันตลาดแมลงในสหภาพยุโรปมี
แนวโน้มขยายตัวอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากสหภาพยุโรปอนุญาตให้ใช้เป็นอาหารสัตว์ได้อย่างแพร่หลาย 

▪ องค์กรผู้ประกอบการด้านการผลิตอาหารมนุษย์และสัตว์จากแมลงแห่งสหภาพยุโรป (IPIFF) 
คาดว่า ภายในปี 2573 ประชากรที่บริโภคผลิตภัณฑ์จากแมลงในสหภาพยุโรปจะเพิ่มขึ้นเป็น 390 ล้านคน จาก 9 ล้านคน 
ในปี 2562 โดยปัจจุบันรูปแบบผลิตภัณฑ์แมลงที่มีการวางจำหน่ายในสหภาพยุโรป ได้แก่ แมลงทั้งตัว (whole insects) 
อาหารว่าง/ขนม (snack) ส่วนประกอบอาหาร (food ingredient) และพาสตา (pasta) ตามลำดับ 

▪ สหภาพยุโรปสามารถผลิตแมลงได้ปีละ 6,000 ตัน หรือประมาณ 2,000 - 3,000 ตัน ของ
โปรตีนแปรรูปจากแมลง โดยมีเนเธอร์แลนด์เป็นผู้นำด้านการเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์ มีผลผลิตประมาณ 500 ตัน/ปี 
ซึ่งไม่เพียงพอต่อความต้องการในอนาคต ประกอบกับมีต้นทุนที่สูงมาก เนื่องจากการเพาะเลี้ยงแมลงในสหภาพยุโรป
จะต้องทำอยู่ในระบบปิดเท่านั้น 

• การแจ้งเตือนโรคระบาดในปศุสัตว์ของสหภาพยุโรป 
o บัลแกเรีย : ตรวจพบโรคอหิวาต์สุกรอัฟริกัน (African swine fever) ในฟาร์มหมูในฟาร์มหมูและหมูป่า 
o เอสโตเนีย : ตรวจพบโรคอหิวาต์สุกรอัฟริกัน (African swine fever) ในหมูป่า 
o เยอรมนี : ตรวจพบโรคอหิวาต์สุกรอัฟริกัน (African swine fever) ในหมูป่า 
o ฮังการี : ตรวจพบโรคอหิวาต์สุกรอัฟริกัน (African swine fever) ในหมูป่า 
o ลัตเวีย : ตรวจพบโรคอหิวาต์สุกรอัฟริกัน (African swine fever) ในหมูป่า 
o ลิทัวเนีย : ตรวจพบโรคอหิวาต์สุกรอัฟริกัน (African swine fever) ในหมูป่า 
o โปแลนด์ : ตรวจพบโรคอหิวาต์สุกรอัฟริกัน (African swine fever) ในฟาร์มหมูและหมูป่า 
o โรมาเนีย : ตรวจพบโรคอหิวาต์สุกรอัฟริกัน (African swine fever) ในฟาร์มหมูและหมูป่า 
o สโลวาเกีย : ตรวจพบโรคอหิวาต์สุกรอัฟริกัน (African swine fever) ในหมูป่า 

 
 


