
1 
 

รายงานสถานการณ์การค้าสนิค้าเกษตร (Situation Report) ประจ าเดือนธันวาคม 2563 
ส านักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจ าสหภาพยุโรป 

 
1. มูลค่าการค้าสินค้าเกษตรระหว่างไทยกับสหภาพยุโรป 
สหภาพยุโรป (กันยายน 2563) 
 ในเดือนกันยายน 2563 สหภาพยุโรป 27 ประเทศ (ไม่รวมสหราชอาณาจักร) น าเข้าสินค้าเกษตรจากประเทศ

ไทย (รวมยางพารา) 5,425 ล้านบาท หรือคิดเป็นปริมาณรวม 78,844 ตัน 
 เมื่อเทียบกับเดือนที่ผ่านมา (ส.ค. 63) มูลค่าการน าเข้าจากไทยเพ่ิมข้ึนร้อยละ 13 หรือราว 630.3 ล้านบาท โดย

สินค้าเกษตรที่สหภาพยุโรปน าเข้าจากไทยเพ่ิมขึ้น ได้แก่ อาหารสุนัขและแมว ยางแผ่นรมควัน อาหารปรุงแต่ง ไก่แปรรูป 
เนื้อไก่ ข้าว พืชผัก/ผลไม้/ลูกนัตปรุงแต่ง ปลาทูน่ากระป๋อง กุ้งแช่แข็ง และกุ้งแปรรูป ตามล าดับ ส่วนสินค้าเกษตร 
ที่สหภาพยุโรปน าเข้าจากไทยลดลง ได้แก่ ยางธรรมชาติ ปลาหมึกแช่แข็ง และสับปะรดกระป๋อง 
 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา (ก.ย. 62)  มูลค่าการน าเข้าจากไทยลดลงร้อยละ 15 หรือ 932.2 ล้าน

บาท โดยสินค้าเกษตรที่สหภาพยุโรปน าเข้าจากไทยลดลง ได้แก่ ยางธรรมชาติ ยางแผ่นรมควัน เนื้อไก่ ข้าว ปลาหมึก
แช่แข็ง ปลาทูน่ากระป๋อง สับปะรดกระป๋อง ไก่แปรรูป กุ้งแปรรูป อาหารปรุงแต่ง และพืชผัก/ผลไม้/ลูกนัตปรุงแต่ง 
ตามล าดับ ส่วนสินค้าเกษตรที่สหภาพยุโรปมีการน าเข้าจากไทยเพ่ิมข้ึน ได้แก่ อาหารสุนัขและแมว และกุ้งแช่แข็ง 

 
ข้อมูลจาก : International trade, EUROSTAT database ณ เดือนมกราคม 2564  
* EUROSTAT database ยังไม่มีการรายงานข้อมูลสถิติที่เป็นปัจจุบันส าหรับเดือนพฤศจิกายน – เดือนธันวาคม 2563 

สหภาพยุโรป (ตุลาคม 2563) 
 ในเดือนตุลาคม 2563 สหภาพยุโรป 27 ประเทศ (ไม่รวมสหราชอาณาจักร) น าเข้าสินค้าเกษตรจากประเทศไทย 

(รวมยางพารา) 5,665.7 ล้านบาท หรือคิดเป็นปริมาณรวม 74,909 ตัน  
 เมื่อเทียบกับเดือนที่ผ่านมา (ก.ย. 63) มูลค่าการน าเข้าจากไทยเพ่ิมข้ึนร้อยละ 4 หรือ 240.7 ล้านบาท โดยสินค้า

เกษตรที่สหภาพยุโรปน าเข้าจากไทยเพ่ิมขึ้น ได้แก่ ยางธรรมชาติ เนื้อไก่ ยางแผ่นรมควัน ไก่แปรรูป และกุ้ง 
แช่แข็ง ตามล าดับ ส่วนสินค้าเกษตรที่สหภาพยุโรปน าเข้าจากไทยลดลง ได้แก่ ข้าว อาหารสุนัขและแมว สับปะรด
กระป๋อง อาหารปรุงแต่ง ปลาทูน่ากระป๋อง พืชผัก/ผลไม/้ลูกนัตปรุงแต่ง ปลาหมึกแช่แข็ง และกุ้งแปรรูป 
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 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา (ต.ค. 62) มูลค่าการน าเข้าจากไทยลดลงร้อยละ 23 หรือ 1,680.3  
ล้านบาท โดยสินค้าเกษตรที่สหภาพยุโรปน าเข้าจากไทยลดลง ได้แก่ เนื้อไก่ ไก่แปรรูป ข้าว แผ่นยางรมควัน ปลาทูน่า
กระป๋อง อาหารสุนัขและแมว สับปะรดกระป๋อง พืชผัก/ผลไม้/ลูกนัตปรุงแต่ง ยางธรรมชาติ ปลาหมึกแช่แข็ง กุ้งแปรรูป 
และอาหารปรุงแต่ง ตามล าดับ ส่วนสินค้าที่สหภาพยุโรปมีการน าเข้าจากไทยเพ่ิมข้ึนมีเพียงรายการเดียว คือ กุ้งแช่แข็ง 
ข้อมูลจาก : International trade, EUROSTAT database ณ เดือนมกราคม 2564  

* EUROSTAT database ยังไม่มีการรายงานข้อมูลสถิติที่เป็นปัจจุบันส าหรับเดือนพฤศจิกายน – เดือนธันวาคม 2563 

สหราชอาณาจักร (กันยายน 2563)  
 ในเดือนกันยายน 2563 สหราชอาณาจักรน าเข้าสินค้าเกษตรจากประเทศไทย (รวมยางพารา)  รวม 2,689.2 

ล้านบาท หรือคิดเป็นปริมาณรวม 28,583 ตัน โดยน าเข้าไก่แปรรูปจากไทยมากที่สุด  
 เมื่อเทียบกับเดือนที่ผ่านมา (ส.ค. 63) มูลค่าการน าเข้าจากไทยเพ่ิมข้ึนร้อยละ 23 หรือราว 494.1 ล้านบาท โดย

สินค้าเกษตรที่สหราชอาณาจักรน าเข้าจากไทยเพ่ิมข้ึน ได้แก่ ไก่แปรรูป ปลาทูน่ากระป๋อง อาหารสุนัขและแมว อาหาร
ปรุงแต่ง พืชผัก/ผลไม้/ลูกนัตปรุงแต่ง กุ้งแช่แข็ง ข้าว ปลาหมึกแช่แข็ง และเนื้อไก่ ตามล าดับ ส่วนสินค้าเกษตรที่ 
สหราชอาณาจักรน าเข้าจากไทยลดลง ได้แก่ กุ้งแปรรูป และสับปะรดกระป๋อง 
 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา (ก.ย. 62) มูลค่าการน าเข้าจากไทยเพ่ิมขึ้นร้อยละ 9 หรือราว 229.3 

ล้านบาท โดยสินค้าเกษตรที่สหราชอาณาจักรน าเข้าจากไทยเพ่ิมขึ้น ได้แก่ ไก่แปรรูป กุ้งแช่แข็ง อาหารปรุงแต่ง และ
อาหารสุนัขและแมว ตามล าดับ ส่วนสินค้าเกษตรที่สหราชอาณาจักรน าเข้าจากไทยลดลง ได้แก่ เนื้อไก ่ข้าว กุ้งแปรรูป 
ปลาทูน่ากระป๋อง สับปะรดกระป๋อง ปลาหมึกแช่แข็ง และพืชผัก/ผลไม้/ลูกนัตปรุงแต่ง 

 
ข้อมูลจาก : UK trade since February 2020, International trade,  EUROSTAT database ณ เดือนมกราคม 2564 
* EUROSTAT database ยังไม่มีการรายงานข้อมูลสถิติที่เป็นปัจจุบันส าหรับเดือนพฤศจิกายน – เดือนธันวาคม 2563 

สหราชอาณาจักร (ตุลาคม 2563)  
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 ในเดือนตุลาคม 2563 สหราชอาณาจักรน าเข้าสินค้าเกษตรจากประเทศไทย (รวมยางพารา) รวม 2,457.1 ล้าน
บาท หรือคิดเป็นปริมาณรวม 25,692 ตัน โดยน าเข้าไก่แปรรูปจากไทยมากที่สุด  
 เมื่อเทียบกับเดือนที่ผ่านมา (ก.ย. 63) มูลค่าการน าเข้าจากไทยลดลงร้อยละ 9 หรือราว 232.1 ล้านบาท โดย

สินค้าเกษตรที่สหราชอาณาจักรน าเข้าจากไทยลดลง ได้แก่ ไก่แปรรูป กุ้งแช่แข็ง ข้าว กุ้งแปรรูป ปลาทูน่ากระป๋อง 
พืชผัก/ผลไม้/ลูกนัตปรุงแต่ง และสับปะรดกระป๋อง ตามล าดับ ส่วนสินค้าเกษตรที่สหราชอาณาจักรน าเข้าจากไทย
เพ่ิมข้ึน ได้แก่ เนื้อไก ่อาหารปรุงแต่ง ปลาหมึกแช่แข็ง อาหารสุนัขและแมว  
 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา (ต.ค. 62) มูลค่าการน าเข้าจากไทยลดลงถึงร้อยละ 41 หรือ 1,717.4 

ล้านบาท โดยสินค้าเกษตรที่สหราชอาณาจักรน าเข้าจากไทยลดลง ได้แก่ ไก่แปรรูป ข้าว กุ้งแช่แข็ง ปลาทูน่ากระป๋อง 
กุ้งแปรรูป เนื้อไก่ สับปะรดกระป๋อง และพืชผัก/ผลไม้/ลูกนัตปรุงแต่ง ตามล าดับ ส่วนสินค้าเกษตรที่สหราชอาณาจักร
น าเข้าจากไทยเพ่ิมข้ึน ได้แก่ อาหารปรุงแต่ง อาหารสุนัขและแมว และปลาหมึกแช่แข็ง 

 ข้อมูลจาก : UK trade since February 2020, International trade,  EUROSTAT database ณ เดือนมกราคม 2564 
* EUROSTAT database ยังไม่มีการรายงานข้อมูลสถิติที่เป็นปัจจุบันส าหรับเดือนพฤศจิกายน – เดือนธันวาคม 2563 

การตรวจพบปัญหาสารตกค้าง/ไม่ได้มาตรฐานด้านสุขอนามัย/เชื้อจุลินทรีย์/ในสินค้าเกษตรในสหภาพยุโรป 
(ธันวาคม 2563) 

 สหภาพยุโรปพบปัญหาในสินค้าเกษตรและอาหารทั้งหมด จ านวน 512 รายการ แบ่งเป็น สินค้าที่วางขายใน
ท้องตลาดแล้ว (Alert notifications) จ านวน 239 รายการ สินค้าที่ยังไม่ได้วางขายในท้องตลาด (Information notification) 
จ านวน 142 รายการ และสินค้าที่ถูกควบคุม ณ ด่านน าเข้า (Border rejection) จ านวน 131 รายการ โดยมีอินเดีย 
ที่ถูกตรวจพบปัญหาสินค้าเกษตรและอาหารมากที่สุด หรือ 118 รายการ 

 สหภาพยุโรปตรวจพบสินค้าเกษตรและอาหารที่มีปัญหาจากไทยในเดือนธันวาคม 2563 จ านวน 5 รายการ ดังนี้ 
o สหราชอาณาจักรตรวจพบเชื้อ Salmonella และเชื้อ Escherichia coli ในใบพลู (2 รายการ)   
o เยอรมนีตรวจพบ carbendazim ซึ่งเป็นสารปราบศัตรูพืช ตกค้างในแก้วมังกร  
o อิตาลีตรวจพบ cadmium ซึ่งเป็นโลหะหนัก ตกค้างในปลาหมึกทั้งตัวและหนวดปลาหมึกแช่แข็ง (2 รายการ) 

ปัญหาการตรวจพบศัตรูพืชกักกันในสินค้าพืช/ผลไม้ (ธันวาคม 2563) 
o สหภาพยุโรปพบปัญหาศัตรูพืชกักกันในสินค้าพืช/ผลไม้ทั้งหมด จ านวน 101 รายการ โดยจีน 

ถูกตรวจพบปัญหาดังกล่าวมากท่ีสุด หรือ 13 รายการ 
o สหภาพยุโรปตรวจพบปัญหาศัตรูพืชกักกันในสินค้าพืช/ผลไม้จากไทย จ านวน 3 รายการ ดังนี้ 

 ตรวจพบโรค Tomato brown rugose fruit virus ในมะเขือเทศ 
 ตรวจพบหนอนกระทู้ (Spodoptera litura) ในขึ้นฉ่าย 
 ตรวจพบแมลงหวี่ขาวยาสูบ (Bemisia tabaci) ในผักชีฝรั่ง 

2. สถานการณ์การค้าสินค้าเกษตรที่ส าคัญและแนวโน้ม 



4 
 

 ประเทศผู้ส่งออกท่ีเป็นคู่แข่งส าคัญในการส่งออกสินค้าเกษตรและอาหาร 20 อันดันแรกของไทย ไปยังสหภาพ
ยุโรป (27 ประเทศ) (เดือนตุลาคม 2563) 

ข้อมูลจาก : International trade, EUROSTAT database ณ เดือนมกราคม 2564  
* EUROSTAT database ยังไม่มีการรายงานข้อมูลสถิติที่เป็นปัจจุบันส าหรับเดือนพฤศจิกายน – เดือนธันวาคม 2563 

 ประเทศผู้ส่งออกที่เป็นคู่แข่งส าคัญในการส่งออกสินค้าเกษตรและอาหาร 20 อันดับแรกของไทยไปยังสหราชอาณาจักร 
(เดือนตุลาคม 2563) 

 
ข้อมูลจาก : UK trade since February 2020, International trade,  EUROSTAT database ณ เดือนมกราคม 2564 
* EUROSTAT database ยังไม่มีการรายงานข้อมูลสถิติที่เป็นปัจจุบันส าหรับเดือนพฤศจิกายน – เดือนธันวาคม 2563 

 ร่างข้อตกลงการค้าและความร่วมมือระหว่างสหภาพยุโรปกับสหราชอาณาจักร 
o เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2563 นาง Ursula von der Leyen (ประธานกรรมาธิการยุโรป) ได้ออกแถลงการณ์

ถึงข้อยุติร่วมต่อร่างข้อตกลงการค้าและความร่วมมือระหว่างสหภาพยุโรปกับสหราชอาณาจักร  (EU-UK Trade and 
Cooperation Agreement) หลังจากที่ทั้งสองฝ่ายได้มีการเจรจาหารือในประเด็นต่าง ๆ ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2563 
โดยร่างข้อตกลงฯ มีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการค้าสินค้าเกษตรและอาหาร ดังนี้ 
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 รับรองสิทธิด้านการค้าสินค้าที่ปลอดภาษี (zero tariffs) และโควตาการน าเข้า (zero 
quotas) โดยจะต้องปฏิบัติตามกฎว่าด้วยถิ่นก าเนิดสินค้า (rules of origin) อย่างไรก็ตาม สินค้าเกษตรและอาหารของ
แต่ละฝ่ายจะต้องผ่านการตรวจสอบควบคุมด้านมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชเหมือนประเทศท่ีสามอ่ืน ๆ 

 ส่งเสริมการแข่งขันอย่างยุติธรรม (level playing field) โดยรักษาระดับความเข้มงวด (high 
levels) ในประเด็นต่าง ๆ อาทิ การปกป้อง/รักษาสิ่งแวดล้อม การแก้ไขปัญหาด้านสภาพภูมิอากาศ สิทธิแรงงาน 
รวมทั้งการอุดหนุนของภาครัฐ  

 คุ้มครองสิทธิและกิจกรรมด้านการประมงของทั้งสองฝ่าย ภายใต้กรอบความร่วมมือด้าน 
การจัดการปริมาณสัตว์น้ า (fish stocks) ในน่านน้ าของสหภาพยุโรปและสหราชอาณาจักร ที่มีระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน 
๕.๕ ปี โดยสหภาพยุโรปจะต้องส่งมอบร้อยละ 25 ของโควตาการจับสัตว์น้ า (ในน่านน้ าของสหราชอาณาจักร) ที่มีอยู่ใน
ปัจจุบันให้แก่สหราชอาณาจักร ในขณะเดียวกันสหราชอาณาจักรจะอนุญาตให้ประเทศสมาชิกฯ สามารถท าการประมงใน
น่านน้ าของสหราชอาณาจักรได้ อย่างไรก็ตาม หลังจากระยะเวลาเปลี่ยนผ่านดังกล่าวสิ้นสุดลง ทั้งสองฝ่ายจะต้องมีการหารือ
ถึงการจัดสรรโควตาการจับสัตว์น้ า/ปี รวมทั้งการอนุญาตการท าประมงในน่านน้ าของแต่ละฝ่าย 

o เนื่องจากช่วงเวลาเปลี่ยนผ่านของสหราชอาณาจักรต่อการถอนตัวออกจากการเป็นประเทศสมาชิก
สหภาพยุโรปจะสิ้นสุดลงในวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และร่างข้อตกลงฯ จ าเป็นต้องผ่านการเห็นชอบของรัฐสภายุโรป
และคณะมนตรียุโรป คณะกรรมาธิการยุโรปจึงเห็นควรเสนอให้ร่างข้อตกลงฯ มีผลบังคับใช้เป็นการชั่วคราวตั้งแต่วันที่ 1 
มกราคม 2564 - 28 กุมภาพันธ์ 2564 
3. ประเด็นปัญหา อุปสรรค และปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการค้าสินค้าเกษตรของไทย/แนวทางการแก้ไขปัญหา
สินค้าเกษตรของไทย 
กฎระเบียบ/มาตรการของสหภาพยุโรปที่อาจส่งผลกระทบต่อการค้าสินค้าเกษตรของไทย 

 Commission Regulation (EU) 2020/1681 ปรับปรุง Regulation (EC) No 1334/2008 ภาคผนวก 1 ด้าน
การระงับการใช้สารปรุงแต่งกลิ่นรสในอาหาร ได้แก่  สาร delta-Damascone (FL No 07 .130 ) สาร alpha-
Damascone (FL No 07.134) สาร cis-1-(2,6,6-Trimethyl-2-cyclohexen-1-yl)but-2-en-1-one (FL No 07.225) 
ส า ร  tran-1-(2,6,6-Trimethyl-2-cyclohexen-1-yl)but-2-en-1-one (FL No 0 7 .2 2 6 ) แ ล ะ ส า ร  alpha-
Damascenone (FL No 07.231)   

 Commission Regulation (EU) 2020/1729 ก าหนดการตรวจสอบและรายงานผลการดื้อยาต้านจุลชีพใน
แบคทีเรียจากสัตว์ (zoonotic bacteria) และแบคทีเรียที่ด ารงชีวิตแบบภาวะเกื้อกูล (commensal bacteria) โดย
ยกเลิก Implementing Decision 2013/652/EU 

 Commission Implementing Regulation (EU) 2020/1755 เห็นชอบให้ Preparation of Bacillus coagulans DSM 
32016 เป็นสารเสริมในอาหารสัตว์ ภายใต้กลุ่ม zootechnical additives เพ่ือช่วยควบคุมเชื้อในกระเพาะ (gut flora 
stabilisers) และอนุญาตให้ใช้กับลูกหมูป่า (วงศ์ Suidae) ที่หย่านมแล้วและลูกหมูป่าระยะหย่านม ไก่เพ่ือขุน และนก
สวยงาม เป็นระยะเวลา 10 ปี 

 Commission Implementing Regulation (EU) 2020 / 1 761 เห็ นชอบให้  L-cysteine hydrochloride 
monohydrate ที่ผลิตจากการหมักกับ Escherichia coli KCCM 80109 และ KCCM 80197 เป็นสารเสริมในอาหารสัตว์ 
ภายใต้กลุ่ มสารเสริมทางประสาทสัมผัส  (sensory additives) โดยมีหน้ าที่ เป็นสารแต่ งกลิ่ น  (flavouring 
compounds) และอนุญาตให้ใช้กับสัตว์ทุกชนิด เป็นระยะเวลา 10 ปี 

 Commission Implementing Regulation (EU) 2020/1762 เห็นชอบให้  Preparation of Bacillus subtilis DSM 
32324, Bacillus subtilis DSM 32325 และ Bacillus amyloliquefaciens DSM 25840  เป็นสารเสริมในอาหารสัตว์ 
ภายใต้กลุ่ม zootechnical additives เพ่ือช่วยควบคุมเชื้อในกระเพาะ (gut flora stabilisers) และอนุญาตให้ใช้กับ
สัตว์ปีกทุกชนิดเพื่อขุน เลี้ยงเพ่ือไข่ หรือเลี้ยงเพื่อผสมพันธุ์ เป็นระยะเวลา 10 ปี 

 Commission Implementing Regulation (EU) 2020/1764 เห็นชอบให้ disodium 5’-inosinate ที่ผลิต
จากการหมักกับ Corynebacterium stationis KCCM 80161 เป็นสารเสริมในอาหารสัตว์ ภายใต้กลุ่มสารเสริมทาง
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ประสาทสัมผัส (sensory additives) โดยมีหน้าที่เป็นสารแต่งกลิ่น (flavouring compounds) และอนุญาตให้ใช้กับ
สัตว์ทุกชนิด เป็นระยะเวลา 10 ปี 

 Commission Implementing Regulation (EU) 2020/1770 ก าหนดชนิดและพันธุ์พืชเพ่ือการเพาะปลูก 
(plants for planting) ที่ไม่ได้รับการยกเว้นจากข้อก าหนดด้านรหัสการตรวจสอบย้อนกลับ ( traceability code 
requirement) ส าหรับหนังสือเคลื่อนย้ายพืชภายใต้ Regulation (EU) 2016/2031 แม้ว่าพืชบางชนิดเพ่ือการ
เพาะปลูกจะเป็นการจ าหน่ายให้แก่ผู้ใช้คนสุดท้ายก็ตาม เนื่องจากพืชเพ่ือการเพาะปลูกบางชนิดสามารถจะก่อให้เกิด
การระบาดหรือติดเชื้อจากศัตรูพืชเฉพาะได้ 

 Commission Implementing Regulation (EU) 2020/1772 ปรับข้อก าหนดด้านการบริหารจัดการ และทา
วิทยาศาสตร์ในการยื่นค าร้องเพ่ือขอขึ้นทะเบียน Novel Food โดยเป็นการปรับแก้ Commission Implementing 
Regulation (EU) 2017/2469 

 Commission Implementing Regulation (EU) 2020/1825 ว่าด้วย การปรับ Implementing Regulation 
(EU) 2019/2072 มาตรา 7 และ 8 ด้านมาตรการชั่วคราวส าหรับการน าเข้า หรือการเคลื่อนย้ายพืช สินค้าพืช หรือ
วัสดุอื่น ๆ ในสหภาพยุโรป  

 Commission Implementing Regulation (EU) 2020/1795 เห็นชอบให้  zinc chelate of lysine และ 
glutamic acid เป็นสารเสริมในอาหารสัตว์ (feed additive) ภายใต้กลุ่มสารเสริมทางโภชนาการ (nutritional additives) 
โดยมีหน้าที่เป็น ‘compounds of trace elements’ และอนุญาตให้ใช้กับสัตว์ทุกชนิด เป็นระยะเวลา 10 ปี 

 Commission Implementing Regulation (EU) 2020 / 1796  เห็ นชอบให้  L-glutamine ที่ ผลิ ต โดย 
Corynebacterium glutamicum NITE BP-02524 เป็นสารเสริมในอาหารสัตว์ ภายใต้กลุ่มสารเสริมทางโภชนาการ โดย
มีหน้าที่เป็น ‘amino acids, their salt and analogues’ และภายใต้กลุ่มสารเสริมทางประสาทสัมผัส (sensory 
additives) โดยมีหน้าที่เป็นสารแต่งกลิ่น (flavouring compounds) เป็นแหล่ง glutamine ที่มีประสิทธิภาพส าหรับสัตว์
ทุกชนิด รวมทั้งเป็น L- glutamine ที่มีประสิทธิภาพในการช่วยป้องกันการเสื่อมสภาพในกระเพาะรูเมนในสัตว์เคี้ยวเอ้ือง 
โดยอนุญาตให้ใช้กับสัตว์ทุกชนิด เป็นระยะเวลา 10 ปี 

 Commission Implementing Regulation (EU) 2020/1824 ปรับข้อก าหนดด้านการบริหารจัดการ และ
ทางวิทยาศาสตร์ในการยื่นค าร้องเพ่ือขอขึ้นทะเบียนอาหารพ้ืนบ้าน (Traditional foods) จากประเทศที่สาม โดยเป็น
การปรับแก้ Commission Implementing Regulation (EU) 2017/2468 

 Commission Implementing Regulation (EU) 2020/1993 อนุญาตให้วางจ าหน่ายซีลีเนียมผสมยีสต์ชีว
มวล (selenium-containing yeast (Yarrowia lipolytical) biomass) เป็นอาหารใหม่  (novel food) ภายใต้  
Regulation (EU) 2015/2283 ซึ่งเป็นการปรับแก้ Commission Implementing Regulation (EU) 2017/2470 

 Commission Implementing Regulation (EU) 2020/1797 เห็นชอบให้ L-valine ที่ผลิตโดย Escherichia 
coli KCCM 80159 เป็นสารเสริมในอาหารสัตว์ (feed additive) ภายใต้กลุ่มสารเสริมทางโภชนาการ (nutritional 
additives) โดยมีหน้าที่เป็น ‘amino acids, their salt and analogues’ เป็นแหล่งกรดอะมิโนจ าเป็น (essential 
amino acid L-valine) และมีประสิทธิภาพในการช่วยป้องกันการเสื่อมสภาพในกระเพาะรูเมนในสัตว์ เคี้ยวเอ้ือง โดย
อนุญาตให้ใช้กับสัตว์ทุกชนิด เป็นระยะเวลา 10 ปี 

 Commission Implementing Regulation (EU) 2020/1798 เห็นชอบให้ L-lysine monohydrochloride 
ที่ผลิตโดย Corynebacterium glutamicum DSM 32932 และ L-lysine sulphate ที่ผลิตโดย Corynebacterium 
glutamicum KFCC 11043 เป็นสารเสริมในอาหารสัตว์ (feed additive) ภายใต้กลุ่มสารเสริมทางโภชนาการ 
(nutritional additives) โดยมีหน้าที่เป็น ‘amino acids, their salt and analogues’ เป็นแหล่งกรดอะมิโน L-lysine 
ซึ่งมีประสิทธิภาพส าหรับสัตว์ทุกชนิด และมีประสิทธิภาพในการช่วยป้องกันการเสื่อมสภาพในกระเพาะรูเมนในสัตว์เคี้ยว
เอ้ืองและไม่เคี้ยวเอ้ือง โดยอนุญาตให้ใช้กับสัตว์ทุกชนิด เป็นระยะเวลา 10 ปี 
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 Commission Delegated Regulation (EU) 2020/1794 ว่าด้วยการปรับแก้ Regulation (EU) 2018/848 Part 
I ภาคผนวก II ว่าด้วย การใช้วัสดุขยายพันธุ์พืช (plant reproduction material) ที่อยู่ในช่วงปรับเปลี่ยน (in-
conversion) และท่ีไม่ใช่อินทรีย์ (non-organic) 

 Commission Implementing Regulation (EU) 2020/1799  เห็นชอบให้ preparation of 6-phytase ที่
ผลิ ต โดย Komagataella phaffii CGMCC 12056 เป็ นสารเสริ ม ในอาหารสั ตว์  (feed additive) ภาย ใต้ ก ลุ่ ม 
zootechnical additives เพ่ือช่วยระบบย่อยอาหาร (digestibility enhancers) และอนุญาตให้ใช้กับไก่เพ่ือไข่และ
นกเพ่ือไข่อ่ืน ๆ เป็นระยะเวลา 10 ปี 

 Commission Implementing Regulation (EU) 2020/1800 เห็นชอบให้ monosodium glutamate ที่ผลิต
จากการหมักกับ Corynebacterium glutamicum KCCM 80188 เป็นสารเสริมในอาหารสัตว์ (feed additive) ภายใต้
กลุ่มสารเสริมทางประสาทสัมผัส (sensory additives) โดยมีหน้าที่เป็นสารแต่งกลิ่น (flavouring compounds) ซึ่งมี
ประสิทธิภาพในการช่วยเพ่ิมรสชาติของอาหาร และอนุญาตให้ใช้กับสัตว์ทุกชนิด เป็นระยะเวลา 10 ปี 

 Commission Implementing Regulation (EU) 2020/2087 ก าหนดให้ไม่ต่ออายุให้ mancozeb เป็นสาร
ออกฤทธิ์ (Active Substance) ในผลิตภัณฑ์อารักขาพืช รวมทั้งให้ประเทศสมาชิกฯ ด าเนินการเพิกถอนการอนุญาต
ผลิตภัณฑ์อารักขาพืชที่มีส่วนผสมของสารดังกล่าว ภายในวันที่ 4 กรกฎาคม 2564 และสามารถยื่นขอขยายช่วงเวลา
เปลี่ยนผ่านได้ โดยไม่เกินวันที่ 4 มกราคม 2565 

 Commission Implementing Regulation (EU) 2020/2104 ปรับปรุง Implementing Regulation (EU) 
No 540/2011 ด้านการขยายระยะเวลาการอนุญาตให้ paraffin oils ซึ่งเป็นสารออกฤทธิ์ 

ปัญหา/อุปสรรคที่ส่งผลกระทบต่อการส่งออกสินค้าไทย 
 สหภาพยุโรปประกาศกฎระเบียบการจัดสรรโควตาอัตราภาษีส าหรับการน าเข้าสินค้าเกษตรบางรายการ 

หลังจากการถอนตัวการเป็นประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปของสหราชอาณาจักร  ซึ่งครอบคลุมเกษตรต่าง ๆ จากไทย 
ดังนี้ 

o การจัดสรร TRQ ต่อปี ส าหรับการน าเข้าสินค้าสัตว์ปีกจากไทย 

รหัส TRQ รายการสินค้า 
ปริมาณ (ตัน) 

ภาษีในโควตา ภาษีนอกโควตา 
ช่วงเวลา
ของ TRQ เดิม ใหม่ 

09.4411 ไก่สด 5,100 4,432 0 ยูโร/ตัน 102.40 ยูโร/ 100 กก. ม.ค. - ธ.ค. 
09.4212 ไก่หมักเกลือ 92,610 68,385 15.4% 130 ยูโร/100 กก. 

ก.ค. - มิ.ย. 

09.4215 ไก่ปรุงสุก 160,033 109,441 8% 1,024 ยูโร/ตัน 

09.4254 
ไก่แปรรูป 

(ท่ีมีเน้ือไก่น้อยกว่า 57% แต่
มากกว่า 25%) 

14,000 8,019 10.9% 2,765 ยูโร/ตัน 

09.4255 
ไก่แปรรูป 

(ท่ีมีเน้ือไก่น้อยกว่า 25%) 
2,100 1,162 10,90% 2,765 ยูโร/ตัน 

09.4256 เป็ดแปรรูป 
(ท่ีมีเน้ือเป็ดมากกว่า 57%) 

13,500 8,572 10,90% 
2,765 ยูโร/ตัน 

09.4257 10 0 630 ยูโร/ตัน 

09.4258 
เป็ดแปรรูป 

(ท่ีมีเน้ือเป็ดน้อยกว่า 57% 
แต่มากกว่า 25%) 

600 300 
10,90% 2,765 ยูโร/ตัน 

- 

09.4259 
เป็ดแปรรูป 

(ท่ีมีเน้ือเป็ดน้อยกว่า 27%) 
600 278 - 

o การจัดสรร TRQ ต่อปี ส าหรับการน าเข้าข้าวจากไทย 

รหัส TRQ รายการสินค้า 
ปริมาณ (ตัน) 

ภาษีในโควตา ภาษีนอกโควตา 
ช่วงเวลา
ของ TRQ เดิม ใหม่ 

09.4112 ข้าว (ท่ีสีแล้วหรือสีบางส่วน) 5,513 4,682 0 ยูโร/ตัน 175 ยูโร/ตัน ม.ค. - ธ.ค. 

 รูปแบบตรารับรองสุขอนามัย (Health/ Identification Mark) ของสมาพันธรัฐสวิส 
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o สปษ. ยุโรป ได้มกีารประสานไปยัง Federal Food Safety and Veterinary Office แห่งสมาพันธรัฐ
สวิส เพ่ือแจ้ง/ขอรับการรับรองรูปแบบตรารับรองสุขอนามัย (Health/ Identification Mark) ของกรมปศุสัตว์ ส าหรับ
ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ของไทยเพ่ือส่งออกไปยังสหภาพยุโรปและประเทศที่ใช้กฎหมายของสหภาพยุโรป  ซึ่งเป็นการ
ด าเนินการอย่างต่อเนื่องในการแก้ไขปัญหาด้านการยอมรับรูปแบบตรารับรองสุขอนามัยของห้างสรรพสินค้าใน
สมาพันธรัฐสวิส  
4. สถานการณ์ด้านการเกษตรที่ส าคัญของประเทศทีร่ับผิดชอบ 

 นโยบายสนับสนุนการวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมด้านอาหารของสหภาพยุโรป  
o สหภาพยุโรปได้ก าหนดนโยบายสนับสนุนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านอาหาร (Food 2030) ซึ่ง

ครอบคลุมด้านโภชนาการ สภาพภูมิอากาศ การหมุนเวียน และนวัตกรรม เพ่ือยกระดับระบบอาหารให้มีความยั่งยืน 
ยืดหยุ่น หลากหลาย ครอบคลุม และมีความสามารถในการแข่งขัน โดยเน้นการเชื่อมโยงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
ระหว่างนโยบายต่างสาขา ขยายการลงทุนด้านวิจัยและนวัตกรรม และผลักดันไปสู่การปฏิบัติจริง เพ่ือตอบสนองต่อ
ความต้องการของผู้บริโภคที่มีแนวโน้มให้ความส าคัญต่อสุขภาพมนุษย์ /สัตว์ ความยั่งยืน สวัสดิภาพสัตว์ และ
สิ่งแวดล้อมมากยิ่งข้ึน 

 แนวโน้มฉลากอาหารในสหภาพยุโรป 
o คณะกรรมาธิการยุโรปจะมีการพิจารณาก าหนด/ปรับปรุงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับฉลากอาหารต่าง 

ๆ อาทิ การบังคับติดฉลากโภชนาการด้านหน้าบรรจุภัณฑ์ การขยายการบังคับติดฉลากแหล่งก าเนิดของอาหาร ฉลาก
อาหารยั่งยืน และฉลากสวัสดิภาพสัตว์ เพ่ือให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ Farm to Fork ของสหภาพยุโรป และความ
ต้องการของผู้บริโภค โดยการก าหนด/ปรับปรุงฉลากดังกล่าวจะเป็นการส่งเสริมให้ผู้บริโภคได้รับทราบข้อมูลของ
อาหารที่ครบถ้วนและเข้าใจง่ายมากยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันประเทศสมาชิกฯ ได้แก่ อิตาลี กรีซ และโครเอเชีย มี
การแสดงความกังวล/คัดค้านต่อการก าหนดฉลากโภชนาการ (Nutri-score) ที่มีการใช้ในฝรั่งเศส เบลเยียม 
เนเธอร์แลนด์ สเปน และเยอรมนี เป็นมาตรการบังคับ เนื่องจากเกรงว่าสินค้าอาหารจากประเทศของตนอาจได้รับ
ผลกระทบต่อภาพลักษณ์ด้านโภชนาการ อาท ิบริษัท Ferrero Group ของอิตาลี ซึ่งเป็นผู้ผลิตและจ าหน่ายช็อคโกแลต 
Ferrero และ Nutella ที่มีการใช้น้ าตาล ในระดับสูง 

 การแจ้งเตือนโรคระบาดในปศุสัตว์ของสหภาพยุโรป 
o บัลแกเรีย : ตรวจพบโรคอหิวาต์สุกรอัฟริกัน (African swine fever) ในหมูป่า 
o เอสโตเนีย : ตรวจพบโรคอหิวาต์สุกรอัฟริกัน (African swine fever) ในหมูป่า 
o เยอรมนี : ตรวจพบโรคอหิวาต์สุกรอัฟริกัน (African swine fever) ในหมูป่า 
o ฮังการี : ตรวจพบโรคอหิวาต์สุกรอัฟริกัน (African swine fever) ในหมูป่า 
o อิตาลี : 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) ในหมูป่า 
o โรมาเนีย : ตรวจพบโรคอหิวาต์สุกรอัฟริกัน (African swine fever) ในฟาร์มหมูและหมูป่า 
o สโลวาเกีย : ตรวจพบโรคอหิวาต์สุกรอัฟริกัน (African swine fever) ในหมูป่า 
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