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รายงานสถานการณ์การค้าสนิค้าเกษตร (Situation Report) ประจำเดือนมกราคม 2564 
สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำสหภาพยุโรป 

1. มูลค่าการค้าสินค้าเกษตรระหว่างไทยกับสหภาพยุโรป 
สหภาพยุโรป (พฤศจิกายน 2563) 

• ในเดือนพฤศจิกายน 2563 สหภาพยุโรป 27 ประเทศ (ไม่รวมสหราชอาณาจักร) นำเข้าสินค้าเกษตรจาก
ประเทศไทย (รวมยางพารา) 5,806.7 ล้านบาทหรือคิดเป็นปริมาณรวม 78,836 ตัน 

• เมื่อเทียบกับเดือนที่ผ่านมา (ต.ค. 63) มูลค่าการนำเข้าจากไทยเพิ่มขึ้นร้อยละ 4 หรือ 213.9 ล้านบาท โดย
สินค้าเกษตรที่สหภาพยุโรปนำเข้าจากไทยเพ่ิมข้ึน ได้แก่ แผ่นยางรมควัน ยางธรรมชาติ สับปะรดกระป๋อง อาหารสุนัข
และแมว ปลาทูน่ากระป๋อง ปลาหมึกแช่แข็ง และพืชผัก/ผลไม้/ลูกนัตปรุงแต่ง ตามลำดับ ส่วนสินค้าเกษตรที่สหภาพ
ยุโรปนำเข้าจากไทยลดลง ได้แก่ เนื้อไก่ ไก่แปรรูป อาหารปรุงแต่ง ข้าว กุ้งแช่แข็ง และกุ้งแปรรูป 

• เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา (พ.ย. 62) มูลค่าการนำเข้าจากไทยลดลงเล็กน้อยหรือ 11.3 ล้านบาท 
โดยสินค้าเกษตรที่สหภาพยุโรปนำเข้าจากไทยลดลง ได้แก่ ไก่แปรรูป ข้าว เนื้อไก่ อาหารสุนัขและแมว กุ้งแปรรูป ปลา
ทูนา่กระป๋อง และพืชผัก/ผลไม้/ลูกนัตปรุงแต่ง ตามลำดับ ส่วนสินค้าที่สหภาพยุโรปนำเข้าจากไทยเพ่ิมขึ้น ได้แก่ แผ่น
ยางรมควัน ยางธรรมชาติ ปลาหมึกแช่แข็ง สับปะรดกระป๋อง กุ้งแช่แข็ง และอาหารปรุงแต่ง 

 
ข้อมูลจาก : International trade, EUROSTAT database ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2564  
* EUROSTAT database ยังไม่มีการรายงานข้อมูลสถิติที่เป็นปัจจุบันสำหรับเดือนธันวาคม 2563 – เดือนมกราคม 2564 

สหราชอาณาจักร (พฤศจิกายน 2563)  

• ในเดือนพฤศจิกายน 2563 สหราชอาณาจักรนำเข้าสินค้าเกษตรจากประเทศไทย (รวมยางพารา) รวม 2,478.7 
ล้านบาทหรือคิดเป็นปริมาณรวม 26,462 ตัน โดยนำเข้าไก่แปรรูปจากไทยมากที่สุด 

• เมื่อเทียบกับเดือนที่ผ่านมา (ต.ค. 63) มูลค่าการนำเข้าจากไทยเพิ่มขึ้นร้อยละ 2 หรือราว 57.3 ล้านบาท โดย
สินค้าเกษตรที่สหราชอาณาจักรนำเข้าจากไทยเพิ่มขึ้น ได้แก่ ไก่แปรรูป ชิ้นเนื้อและส่วนอื่นของไก่แช่แข็ง ปลาทูน่า
กระป๋อง กุ้งแปรรูป และเนื้อสัตว์ปีกอื่น ๆ ปรุงแต่ง ตามลำดับ ส่วนสินค้าเกษตรที่สหราชอาณาจักรนำเข้าจากไทย
ลดลง ได้แก่ ซอสและของปรุงแต่งสำหรับทำซอส อาหารปรุงแต่งอ่ืน ๆ เส้นพาสต้าทำให้สุกหรือปรุงแต่ง ข้าวโพดหวาน 
ข้าว กุ้งแช่แข็ง เพสทรี เค้กและขนมเบเกอรี่อื่น ๆ และอาหารสุนัขและแมว 
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• เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา (พ.ย. 62) มูลค่าการนำเข้าจากไทยลดลงร้อยละ 8 หรือ 217.8 ล้าน
บาท โดยสินค้าเกษตรที่สหราชอาณาจักรนำเข้าจากไทยลดลง ได้แก่ ไก่แปรรูป กุ ้งแช่แข็ง และข้าวโพดหวาน 
ตามลำดับ ส่วนสินค้าเกษตรที่สหราชอาณาจักรนำเข้าจากไทยเพ่ิมขึ้น ได้แก่ อาหารสุนัขและแมว ซอสและของปรุงแต่ง
สำหรับทำซอส ชิ้นเนื้อและส่วนอื่นของไก่แช่แข็ง อาหารปรุงแต่งอ่ืน ๆ เนื้อสัตว์ปีกอื่น ๆ ปรุงแต่ง กุ้งแปรรูป เพสทรี 
เค้ก และขนมเบเกอรี่อื่น ๆ ปลาทูน่ากระป๋อง เส้นพาสต้าทำให้สุกหรือปรุงแต่ง และข้าว 

ข้อมูลจาก : https://www.uktradeinfo.com/trade-data ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2564 (ยังไม่มีการรายงานข้อมูลสถิตทิี่เป็นปัจจุบันสำหรับเดือนธันวาคม 
2563 – เดือนมกราคม 2564) 

การตรวจพบปัญหาสารตกค้าง/ไม่ได้มาตรฐานด้านสุขอนามัย/เชื้อจุลินทรีย์/ในสินค้าเกษตรในสหภาพยุโรป 
(มกราคม 2564) 

• สหภาพยุโรปพบปัญหาในสินค้าเกษตรและอาหารทั้งหมด จำนวน 320 รายการ แบ่งเป็น สินค้าที่วางขายใน
ท้องตลาดแล้ว (Alert notifications) จำนวน 92 รายการ สินค้าที่ยังไม่ได้วางขายในท้องตลาด (Information notification) 
จำนวน 104 รายการ และสินค้าที่ถูกควบคุม ณ ด่านนำเข้า (Border rejection) จำนวน 124 รายการ โดยมีตุรกี 
ที่ถูกตรวจพบปัญหาสินค้าเกษตรและอาหารมากที่สุด หรือ 83 รายการ 

• สหภาพยุโรปตรวจพบสินค้าเกษตรและอาหารที่มีปัญหาจากไทยในเดือนมกราคม 2564 จำนวน 3 รายการ ดังนี้ 
o เดนมาร์กตรวจพบสาร carbofuran และสาร chlorpyrifos ซึ่งเป็นสารปราบศัตรูพืช ตกค้างในผักชีลาว  
o เยอรมนีตรวจพบสาร carbofuran และสาร carbendazim ซึ่งเป็นสารปราบศัตรูพืช ตกค้างในถั่วพลู  
o เยอรมนีตรวจพบ cadmium ซึ่งเป็นโลหะหนัก ตกค้างในปลาหมึกแช่แข็ง 

ปัญหาการตรวจพบศัตรูพืชกักกันในสินค้าพืช/ผลไม้ (มกราคม 2564) 
o สหภาพยุโรปพบปัญหาศัตรูพืชกักกันในสินค้าพืช/ผลไม้ทั้งหมด จำนวน 76 รายการ โดยจีน 

ถูกตรวจพบปัญหาดังกล่าวมากท่ีสุด หรือ 14 รายการ 
o สหภาพยุโรปตรวจพบปัญหาศัตรูพืชกักกันในสินค้าพืช/ผลไม้จากไทย จำนวน 3 รายการ ดังนี้ 

▪ ตรวจพบแมลงวันผลไม้ (Bactrocera) ในพริก 
▪ ตรวจพบหนอนม้วนใบ (Leucinodes orbonalis) ในมะเขือพวง 
▪ ตรวจพบหนอนชอนใบ (Liriomyza sativae) ในโหระพา 
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2. สถานการณ์การค้าสินค้าเกษตรที่สำคัญและแนวโน้ม 

• ประเทศผู้ส่งออกท่ีเป็นคู่แข่งสำคัญในการส่งออกสินค้าเกษตรและอาหาร 20 อันดับแรกของไทย ไปยังสหภาพ
ยุโรป (27 ประเทศ) (เดือนพฤศจิกายน 2563) 

ข้อมูลจาก : International trade, EUROSTAT database ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2564  
* EUROSTAT database ยังไม่มีการรายงานข้อมูลสถิติที่เป็นปัจจุบันสำหรับเดือนธันวาคม 2563 – เดือนมกราคม 2564 

• ประเทศผู้ส่งออกที่เป็นคู่แข่งสำคัญในการส่งออกสินค้าเกษตรและอาหาร 20 อันดับแรกของไทยไปยังสหราชอาณาจักร 
(เดือนพฤศจิกายน 2563) 

ที่มาข้อมูล : UK Trade Info, Overseas trade data table ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2564 (ยังไม่มีการรายงานข้อมูลสถิตทิี่เป็นปัจจุบันสำหรับเดือนธันวาคม 
2563 – เดือนมกราคม 2564)  
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3. ประเด็นปัญหา อุปสรรค และปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการค้าสินค้าเกษตรของไทย/แนวทางการแก้ไขปัญหา
สินค้าเกษตรของไทย 
กฎระเบียบ/มาตรการของสหภาพยุโรปที่อาจส่งผลกระทบต่อการค้าสินค้าเกษตรของไทย 

• Commission Implementing Regulation (EU) 2020/2105 เห็นชอบให้ต่ออายุการใช้สาร etoxazole ซึ่ง
เป็นสารออกฤทธิ์ในผลิตภัณฑ์อารักพืช ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 - 31 มกราคม 2571 โดยให้ใช้เป็นสารกำจดัไร 
(acaricide) เฉพาะกับไม้ดอกไม้ประดับที่ปลูกในเรือนกระจกประเภทถาวรเท่านั้น 

• Commission Implementing Regulation (EU) 202 0 / 2 1 1 6  เ ห ็ น ช อ บ ใ ห ้ ต ่ อ อ า ยุ  L-histidine 
monohydrochloride monohydrate ที่ผลิตโดย Escherichia coli ATCC 9637 เป็นสารเสริมในอาหารสัตว์ (feed 
additive) ภายใต้กลุ่มสารเสริมทางโภชนาการ (nutritional additives) โดยมีหน้าที่เป็น ‘amino acids, their salt 
and analogues’ เป็นแหล่งกรดอะมิโน histidine ที่มีประสิทธิภาพ เป็นระยะเวลา 10 ปี 

• Commission Implementing Regulation (EU) 2020/2117 เห็นชอบให้ต่ออายุ selenomethionine ที่
ผลิตโดย Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3399 เป็นสารเสริมในอาหารสัตว์ (feed additive) ภายใต้กลุ่มสาร
เสริมทางโภชนาการ (nutritional additives) โดยมีหน้าที่เป็น ‘compounds of trace elements’ เป็นระยะเวลา 10 ปี 

• Commission Implementing Regulation (EU) 2020/2007 ขยายระยะเวลาการใช้สารจำนวน 54 รายการ 
เป็นการชั่วคราว เนื่องจากอยู่ระหว่างกระบวนการพิจารณาต่ออายุของสหภาพยุโรป 

• Corrigendum to Commission Delegated Regulation (EU) 2020/1794 ว่าด้วย การปรับแก้คำผิดใน 
Commission Delegated Regulation (EU) 2020/1794 ว่าด้วย การใช้วัสดุขยายพันธุ์พืช (plant reproduction 
material) ที่อยู่ในช่วงปรับเปลี่ยน (in-conversion) และท่ีไม่ใช่อินทรีย์ (non-organic) 

• Commission Implementing Regulation (EU) 2020/2042  ว ่ าด ้ วย  การปร ับแก ้  Implementing 
Regulation (EU) 2020/464 ด้านวันที่ที่กฎระเบียบมีผลบังคับใช้และวันที่อื่น ๆ ที่เก่ียวข้องในการปรับใช้ Regulation 
(EU) 2018/848 ว่าด้วย กฎระเบียบอินทรีย์ 

• Commission Implementing Regulation (EU) 2020/2101 เห ็นชอบให ้ต ่ออาย ุการใช ้สาร kieselgur 
(diatomaceous earth) ซึ่งเป็นสารออกฤทธิ์ในผลิตภัณฑ์อารักพืช ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 - 31 มกราคม 
2579 โดยอนุญาตให้ใช้เฉพาะในร่มเท่านั้น (only indoor use) 

• Commission Implementing Regulation (EU) 2020/2118 เห็นชอบให้ต่ออายุการอนุญาต Pediococcus 
pentosaceus DSM 16244 ซึ ่งเป็นสารเสริมในอาหารสัตว์ (feed additive) ภายใต้กลุ ่มสารเสริมทางเทคโนโลยี 
(technological additives) โดยมีหน้าที่เป็นสารเร่งปฏิกิริยาในหญ้าหมัก (silage additives) และอนุญาตให้ใช้กับ
สัตว์ทุกชนิด เป็นระยะเวลา 10 ปี 

• Commission Implementing Regulation (EU) 2020/2119 เห็นชอบให้ต่ออายุ preparation of citric 
acid, sorbic acid, thymol และ vanillin ซึ่งเป็นสารเสริมในอาหารสัตว์ (feed additive) ภายใต้กลุ่ม zootechnical 
additives เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของพารามิเตอร์ (improvement of performance parameters) และอนุญาตให้ใช้
กับไก่เพ่ือขุน ไก่เลี้ยงเพ่ือไข่ สัตว์ปีกวัยเยาว์เพ่ือขุนและเลี้ยงเพ่ือไข่ทุกชนิด และหมูทุกสายพันธุ์ที่หย่านม เป็นระยะเวลา 10 ปี 

• Commission Implementing Regulation (EU) 2020/2040 เห็นควรแก้ไขค่าตกค้างสูงสุด (MLs) ของสาร 
pyrrolizidine alkaloids ในอาหารต่าง ๆ เนื่องจากสารดังกล่าวสามารถเป็นสารก่อมะเร็งที่เป็นพิษต่อพันธุกรรม 
(genotoxic carcinogens) โดยให้ครอบคลุมสินค้าอาหารกลุ่มเสี่ยง และกลุ่มผู้บริโภค (ทารกและเด็กเล็ก) 
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• Commission Delegated Regulation (EU) 2020/2154 ออกข้อกำหนดเสริมด้านสุขภาพสัตว์ การรับรอง และ
การแจ้งเตือน สำหรับการเคลื่อนย้ายสินค้าท่ีมีแหล่งกำเนิดจากสัตว์บกภายในสหภาพยุโรป 

• Commission Delegated Regulation (EU) 2020/2146 ว่าด้วย การเสริม Regulation (EU) 2018/848 
ออกข้อกำหนดพิเศษ (exceptional production rules) สำหรับการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ 

• Commission Implementing Regulation (EU) 2020/2196 ปรับแก้บัญชีรายชื่อประเทศที่สาม หน่วยงาน 
Control Authority (CA) และหน่วยงาน Control Body (CB) ที่มีความเท่าเทียมกับสหภาพยุโรป และท่ีได้รับอนุญาต
ให้ดำเนินการรับรองการส่งออกสินค้าเกษตรอินทรีย์เพ่ือส่งออกไปยังสหภาพยุโรป 

• Commission Implementing Regulation (EU) 2020/2120 เห็นชอบให้ montmorillonite-illite เป็นสาร
เสริมในอาหารสัตว์ (feed additive) ภายใต้กลุ่มสารเสริมทางเทคโนโลยี (technological additives) เพื่อทำหน้าที่เป็น
สารยึดเกาะ (binders) และสารป้องกันการจับตัวเป็นก้อน (anti-caking agent) อนุญาตให้ใช้กับสัตว์ทุกชนิด เป็น
ระยะเวลา 6 ปี 

• Commission Implementing Regulation (EU) 2020/2121 เห ็นชอบให้ preparation of 6-phytase ที่
ผลิตโดย Komagataella phaffii DSM 32854 เป็นสารเสริมในอาหารสัตว์ (feed additive) ภายใต้กลุ่ม zootechnical 
additives เพ่ือช่วยระบบย่อยอาหาร (digestibility enhancers) และอนุญาตให้ใช้กับสัตว์ปีกทุกชนิด นกสวยงาม ลูก
สุกร สุกรเพื่อขุน สุกรตัวเมีย สุกรวัยเยาว์เพ่ือขุนหรือสืบพันธุ์ เป็นระยะเวลา 10 ปี 

• Commission Implementing Regulation (EU) 2020/2190 ปรับแก้ข้อกำหนดด้านการตรวจสอบควบคุม
สินค้า ณ ด่านตรวจสอบต่อสินค้าส่งออก นำผ่าน และขนถ่าย 

• 2021/C 18/08 ด้านบัญชีรายชื ่อประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป รวมถึงไอร์แลนด์เหนือ และหน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบหลักท่ีเกี่ยวข้องกับกฎระเบียบ IUU ด้านหนังสือรับรองการจับสัตว์น้ำ (catch certificate) 

• 2021/C 18/09 ด้านบัญชีรายชื่อท่าเรือของประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปและไอร์แลนด์เหนือที่อนุญาตให้
ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำขึ้นท่าเทียบและขนถ่ายลำ และให้บริการเรือประมงของประเทศที่สาม  โดยครอบคลุมท่าเรือของ
ประเทศสมาชิกฯ จำนวน 142 แห่ง และท่าเรือของไอร์แลนด์เหนือ จำนวน 7 แห่ง 

• สหราชอาณาจักรได้ประกาศจัดสรรโควตาอัตราภาษีสำหรับการนำเข้าสินค้าเกษตรบางรายการ หลังจากการ
ถอนตัวการเป็นประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปของสหราชอาณาจักร ซึ่งครอบคลุมสินค้าเกษตรต่าง ๆ จากไทย ดังนี้ 

o การจัดสรร TRQ ต่อปี สำหรับการนำเข้าสินค้าสัตว์ปีกจากไทย 
รหัส TRQ รายการสินค้า ปริมาณ (ตัน) ภาษีในโควตา ช่วงเวลาของ TRQ 
05.4411 ไก่สด 668 ร้อยละ 0 ม.ค. - ธ.ค. 
05.4212 ไก่หมักเกลือ 10,642 ร้อยละ 15.4 

ก.ค. - มิ.ย. 

05.4215 ไก่ปรุงสุก 106,167 ร้อยละ 8 

05.4254 
ไก่แปรรูป 

(ที่มีเนื้อไก่น้อยกว่า 57% แต่มากกว่า 25%) 
11,565 

ร้อยละ 10.9 

05.4255 
ไก่แปรรูป 

(ที่มีเนื้อไก่น้อยกว่า 25%) 
160 

05.4256 
เป็ดแปรรูป 

(ที่มีเนื้อเป็ดมากกว่า 57%) 
4,928 

05.4258 เป็ดแปรรูป 
(ที่มีเนื้อเป็ดน้อยกว่า 57% แต่มากกว่า 25%) 

300 

05.4259 322 
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o การจัดสรร TRQ ต่อปี สำหรับการนำเข้าข้าวจากไทย 
รหัส TRQ รายการสินค้า ปริมาณ (ตัน) ภาษีในโควตา ช่วงเวลาของ TRQ 

05.4128  ข้าว  
(ที่สีแล้วหรือสีบางส่วน) 

3,727 
0 ปอนด์/ตัน ม.ค. - ธ.ค. 

05.4112 831 
05.4149 ข้าวหัก 3,271 37.65 ปอนด์/ตัน ม.ค. - ธ.ค. 
05.0708 มันสำปะหลัง 2,653,973 ร้อยละ 6 ม.ค. - ธ.ค. 

o การจัดสรร TRQ ต่อปี สำหรับการนำเข้าสินค้าประมงจากไทย 
รหัส TRQ รายการสินค้า ปริมาณ (ตัน) ภาษีในโควตา ช่วงเวลาของ TRQ 

05.0706 ปลาซาร์ดีนแปรรูป 987 0 ยูโร/ตัน ม.ค. - ธ.ค. 

• การลักลอบนำเข้าผลิตภัณฑ์อาหารทะเลตากแห้งจากไทย 
o บริษัทของผู้ประกอบการไทยในสหภาพยุโรป แจ้งว่าที่ผ่านมาประสบปัญหาการแข่งขันทางการค้าใน

ตลาดอย่างไม่เป็นธรรม จากการที่มีกลุ่มคน/ผู้ประกอบการบางรายในสหภาพยุโรปมีการนำเข้าผลิตภัณฑ์อาหารทะเล
ตากแห้ง โดยไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด/มาตรการของไทยและสหภาพยุโรป เพื่อมาจำหน่ายทั้งในรูปแบบออนไลน์และ
ออฟไลน์ ในปริมาณเฉลี่ย 1,000 กิโลกรัม/เดือน ผ่านการขนส่งทางอากาศ (air freight) และในปริมาณไม่เกิน 20 
กิโลกรัม/ครั้ง ผ่านบริษัทขนส่งระหว่างประเทศ (courier) ไม่มีการควบคุมคุณภาพระหว่างขนส่ง ไม่มีการติดฉลาก
สินค้าท่ีถูกต้อง และมีความเป็นไปได้ว่าไม่ได้มาจากสถานประกอบการที่ได้รับการข้ึนทะเบียนจากไทยและสหภาพยุโรป 
ส่งผลให้บริษัทฯ ที่มีการนำเข้าผลิตภัณฑ์อาหารทะเลตากแห้งจากไทยอย่างถูกต้องตามกฎระเบียบของไทยและสหภาพ
ยุโรป ไม่สามารถแข่งขันทางด้านราคากับสินค้าดังกล่าวได้ 
4. สถานการณ์ด้านการเกษตรที่สำคัญของประเทศทีร่ับผิดชอบ 

• การประชุมระดับรัฐมนตรีเกษตรเบอร์ลิน ครั้งที่ 13 ภายใต้การประชุม Global Forum for Food and 
Agriculture (GFFA) ครั้งที่ 13  

o การประชุมระดับรัฐมนตรีเกษตรเบอร์ลิน (Berlin Agriculture Minister's Conference) เป็นเวที
การประชุมระดับนานาชาติที่สำคัญ ในการกำหนดทิศทางนโยบายการเกษตรและอาหารของโลก โดยการประชุมฯ ครั้ง
ที ่13 มีรัฐมนตรีเกษตรจากประเทศต่าง ๆ เข้าร่วม จำนวน 76 คน เพ่ือหารือถึงแนวทางการดำเนินงานด้านการเกษตร
และอาหารต่าง ๆ ภายใต้วิกฤตการณ์ COVID-19 และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ อาทิ การพัฒนาระบบอาหาร
ให้มีความเข้มแข็งจากวิกฤตการณ์ COVID-19 การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคจากภาคการเกษตร ความเข้มแข็ง/
ยืดหยุ่นของระบบอาหาร (food system) ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการพัฒนาระบบอาหารเพื่อลด
ผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

• แนวทางการใช้สารปราบศัตรูพืชที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ภายใต้ยุทธศาสตร์ Farm to Fork  
o สหภาพยุโรปจะพิจารณาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของสารปราบศัตรูพืช (ที่ไม่อนุญาตให้ใช้ในสหภาพ

ยุโรป) ที่มีการยื่นขอ Import Tolerances โดยการดำเนินการดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดและมาตรฐานของ 
WTO  

o สหภาพยุโรปจะพัฒนาแนวทางการแสดงข้อมูลฉลากสินค้า เพื่อรับรองว่าสินค้านำเข้าจากประเทศ 
ที่สามมีกระบวนการผลิตที่อย่างยั่งยืน และไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหรือสภาพภูมิอากาศ  

o สหภาพยุโรปจะให้ความร่วมมือกับประเทศที่สามในการเปลี่ยนผ่าน (transition) ไปสู่การพัฒนา
ระบบอาหารและการปรับใช้สารปราบศัตรูพืชที่มีความยั่งยืน เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาด้านการค้าสินค้าเกษตรและอาหาร
ในอนาคต 
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• การใช้เทคโนโลยีทางการเกษตรของสหภาพยุโรป 
o การพัฒนาระบบอาหาร (food system) เป็นหนึ่งในมาตรการของสหภาพยุโรปในการแก้ไขปัญหา/

ความท้าทายในมิติต่าง ๆ อาทิ สิ ่งแวดล้อมและสภาพภูมิอากาศ ความหลากหลายทางชีวภาพ และการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั ่งยืน ในขณะที่ระบบอาหารจะต้องมีความสามารถในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 
เสริมสร้างความมั่นคงทางอาหาร และรักษาระดับคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร ที่ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงได้ใน
ราคาสมเหตุสมผล เทคโนโลยีทางการเกษตร (พืช ประมง และปศุสัตว์) จึงมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งต่อการขับเคลื่อน
การพัฒนาระบบอาหารอย่างเป็นรูปธรรม  

o ที่ผ่านมาสหภาพยุโรปและประเทศสมาชิกฯ ได้มีการสนับสนุนการวิจัยและการพัฒนานวัตกรรม 
(R&I) ด้านการเกษตรและการผลิตอาหารอย่างต่อเนื่อง อาทิ โครงการ Horizon Europe 2021-2027 ที่มีการจัดสรร
งบประมาณ 370,000 ล้านบาท เพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขันของเกษตรกรและผู้ประกอบการ  ภายใต้
เงื่อนไข/ข้อกำหนดของนโยบาย European Green Deal และยุทธศาสตร์ Farm to Fork ของสหภาพยุโรป 

• 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 

 
 


