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คำนำ 

  สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำสหภาพยุโรป ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ 2563 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมข้อมูล สถิติ ความเคลื่อนไหวที่สำคัญในตลาด
สหภาพยุโรป รวมทั้งเป็นการสรุปผลการดำเนินงานตามภารกิจและแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2563  
(1 ตุลาคม 2562-30 กันยายน 2563)  

  ในโอกาสนี้ สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำสหภาพยุโรป ขอขอบคุณหน่วยงาน 
ที่เกี ่ยวข้องของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมถึงทีมประเทศไทยในสหภาพยุโรป ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์  
และประสานความร่วมมือกับสำนักงาน ฯ เป็นอย่างดียิ่งเสมอมา ส่งผลให้การดำเนินงานตามภารกิจที่ผ่านมา 
ของสำนักงาน ฯ ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่ได้วางไว้เป็นอย่างดี  

   สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำสหภาพยุโรป หวังเป็นอย่างยิ ่งว่า ข้อมูล 
ในรายงานประจำปี 2563 ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในภาคการเกษตรของไทย 
ทั้งภาครัฐและเอกชนต่อไป 
 
             
     สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำสหภาพยุโรป 
                                กุมภาพันธ์ 2564 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

บทสรุปผู้บริหาร 

ปี พ.ศ. 2563 ทั่วโลกประสบกับวิกฤติการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบทั้งใน 
ด้านเศรษฐกิจ สังคม ว ิถ ีความเป็นอยู่  รวมถึงร ูปแบบการติดต่อทางการค้าและพฤติกรรมของผู ้บร ิโภค 
ที่เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงสหภาพยุโรปที่เป็นภูมิภาคที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลก ถือเป็นภูมิภาคหนึ่ง 
ที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดดังกล่าว โดยจากการประเมินของสหภาพยุโรปพบว่าอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ
ในปี 2563 ลดลงร้อยละ 6.8 เปรียบเทียบกับ 2562 

เมื่อพิจารณาปริมาณการค้าสินค้าเกษตรและอาหารนำเข้าจากไทยไปยังสหภาพยุโรป ในปี 2562 พบว่า 
มีมูลค่าการนำเข้า 3,164 ล้านยูโร และ ในปี 2563 (มกราคม-มิถุนายน 2563) มูลค่าการนำเข้าสินค้าเกษตรและอาหาร
ระหว่างสหภาพยุโรปไม่รวมสหราชอาณาจักร มีมูลค่า 1,107 ล้านยูโร ซึ่งไม่ถึงร้อยละ 50 เมื่อเปรียบเทียบกับครึ่งปีแรก
ของปี 2562 ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 และ การที่สหราชอาณาจักรถอนตัวออกจากการเป็นสมาชิก
สหภาพยุโรป (Brexit) ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2563 ทำให้สถิติการค้าระหว่างประเทศในปี 2563 ไม่รวมข้อมูลของ 
สหราชอาณาจักร อย่างไรก็ตาม ในสถานการณ์ดังกล่าวยังมีสินค้าหลายชนิดที่ไทยมีปริมาณการส่งออกเพิ่มขึ้น อาทิ  
ไก่ปรุงสุก/ไก่แปรรูป ยางธรรมชาติ อาหารสุนัขและแมว ซอสปรุงรส เป็นต้น  

ในปี 2563 ไทยและสหภาพยุโรปมีความคืบหน้าในการเปิดตลาดสินค้าที่สำคัญ เช่น สหภาพยุโรปได้ขึ้น
ทะเบียนให้ไทยอยู่ในรายชื่อประเทศที่สามที่สามารถส่งออกแมลงเพื่อการบริโภคมายังสหภาพยุโรป โดยขณะนี้ 
ไทยอยู่ระหว่างกระบวนการขออนุญาตเปิดตลาดผลิตภัณฑ์แมลงกับสหภาพยุโรปตาม Regulation (EC) 2015/2283 
ซึ่งสหภาพยุโรปจะทำการตรวจสอบ/ประเมินเอกสาร (dossier) และสหภาพยุโรปให้การรับรองผลการตรวจประเมิน
ระบบการตรวจสอบควบคุมพืชและระบบการตรวจสอบควบคุมความปลอดภัยอาหารในสินค้าปศุสัตว์ ว่าเป็นที่ 
น่าพอใจ ส่งผลให้การส่งออกสินค้าที่สำคัญของไทยเป็นไปได้โดยราบรื่น  โดยประเทศไทยได้มีการเปิดตลาดสินค้า
ให้กับสหภาพยุโรปหลายชนิด อาทิ เนื้อวัว (เบลเยียม) กีวี (กรีซและฝรั่งเศส) แอปเปิ้ล (เนเธอร์แลนด์ อิตาลี เยอรมนี 
และเบลเยียม) เป็นต้น 

อย่างไรก็ตาม กรณี Brexit ยังคงเป็นประเด็นท่ีต้องติดตาม ถึงแม้ว่าสหราชอาณาจักรและสหภาพยุโรปได้มี
การจัดทำร่างข้อตกลงการค้าและความร่วมมือระหว่างสหภาพยุโรปกับสหราชอาณาจักรแล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
กฎระเบียบและมาตรการนำเข้าของสหราชอาณาจักร แผนการจัดเก็บภาษีศุลกากร และการจัดสรรโควตาภาษีของ 
สหราชอาณาจักรและสหภาพยุโรป รวมทั้งหาโอกาสในการขยายส่วนแบ่งการตลาดในสินค้าเกษตรและอาหารของไทย 
และผู้ส่งออกและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทย ยังคงต้องให้ความสำคัญกับประเด็นความปลอดภัยอาหาร คุณภาพ
และมาตรฐานสินค้า และความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่ง เป็นมาตรการที่สหภาพยุโรปจะมีการขับเคลื่อน 
การดำเนินงานอย่างจริงจังและยังคงเป็นองค์ประกอบสำคัญในการเข้าสู่ตลาดผู้บริโภคของสหภาพยุโรป  
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1.1 ความเป็นมา 

1.1 ความเป็นมา 

• พ.ศ. 2537 สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงบรัสเซลส์  มีเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ  
คือ ประเทศเบลเยียม ประชาคมยุโรป (15 ประเทศ) และ WTO มีข้าราชการประจำการ 
ในตำแหน่งเลขานุการเอก เพียง 1 คน  

• พ.ศ. 2538  หัวหน้าสำนักงานฯ หรือ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายเกษตร) มาประจำการครั้งแรก 

• พ.ศ. 2544  ปรับสถานภาพของสำนักงานฯ เป็นสำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำ
สหภาพยุโรป มีข้าราชการประจำการทั้งหมด 3 อัตรา คือ อัครราชทูต  (ฝ่ายเกษตร)  
ที่ปรึกษา (ฝ่ายเกษตร) เลขานุการเอก (ฝ่ายเกษตร) และลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ  
2 อัตรา คือ ผู้ช่วยดำเนินงานด้านเกษตรและเสมียน มีเขตพื้นที่รับผิดชอบ คือ สหภาพ
ยุโรป 27 ประเทศ สหราชอาณาจักร เขตเศรษฐกิจยุโรป (4 ประเทศ)  

1.2 ภารกิจ หน้าที่ กรอบอัตรากำลัง และอาณาเขตรับผิดชอบ 
ตามกฎกระทรวงการแบ่งส่วนราชการของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2545 ลงวันที่ 

9 ตุลาคม 2545 สปษ. ยุโรป มีภารกิจรับผิดชอบในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
1. ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำแผนงานตามนโยบายด้านการเกษตรของประเทศของกระทรวงฯ 
2. ศึกษา วิเคราะห์ และติดตามนโยบาย มาตรการ และภาวะความเคลื่อนไหวทางการเกษตรในต่างประเทศ 
3. เป็นผู้แทนกระทรวงฯ ในการเจรจาเพ่ือแก้ไขปัญหาอุปสรรคทางด้านมาตรการที่มิใช่ภาษีของสินค้าเกษตร 

และร่วมมือและให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตรระหว่างประเทศ 
4. เป็นผู้แทนประเทศไทยเพ่ือเข้าร่วมประชุมเจรจาในองค์การหรือหน่วยงานต่างประเทศ และระหว่างประเทศ 

ที่เก่ียวข้องกับการเกษตรที่ได้รับมอบหมายจากกระทรวงฯ 
5. เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลกับองค์การหรือหน่วยงานต่างประเทศและระหว่างประ เทศ  

และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเกษตรของไทย 
6. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

1.3 ภารกิจหลักที่ดำเนินการปัจจุบัน มี 5 ด้าน ได้แก่ 
1. ความสัมพันธ์ด้านเทคนิคกับสหภาพยุโรป ติดตามและวิเคราะห์กฎระเบียบ นโยบายและ ข้อกำหนด 

ในการส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารไปยังสหภาพยุโรปติดตามและวิเคราะห์ปัญหาสินค้าเกษตรไทย เจรจาและ
หารือกับคณะกรรมาธิการยุโรปที่เกี่ยวกับข้อกำหนดในการนำเข้าสินค้าเกษตรและอาหารจากประเทศที่สาม ได้แก่ 
กรรมาธิการยุโรปด้านสุขภาพและความปลอดภัยอาหาร (DG-SANTE) กรรมาธิการยุโรปด้านการเกษตรและพัฒนา
ชนบท (DG-AGRI) กรรมาธิการยุโรปด้านประมงและทะเล (DG-MARE) European Food Safety Authority (EFSA)  

1. ข้อมูลทั่วไป 
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ด้านวิเคราะห์ความเสี่ยง การกำหนดค่ามาตรฐานและการห้ามใช้สารต่าง ๆ (ด้านเทคนิคเชิงลึก) และ Food and 
Veterinarian Office (FVO)  ทำหน้าที่ในการหารือด้านการตรวจประเมิน  หน่วยงานและโรงงานของไทย 

2. ความสัมพันธ์ด้านเทคนิคและนวัตกรรมกับประเทศสมาชิก ติดตามกฎระเบียบและนโยบายท้องถิ่นของ
แต่ละประเทศสมาชิก เจรจา หารือในกรณีที่มีปัญหาเกิดขึ้นเป็นรายประเทศสมาชิก สร้างความร่วมมือด้านเทคโนโลยี 
การฝึกอบรม การวิจัยและการพัฒนาด้านการเกษตร 

3. ความสัมพันธ์ด้านเทคนิคกับด่านนำเข้า ติดตามแก้ไขปัญหาสินค้าให้ภาคเอกชนไทยที่ถูกกักกันและ 
ถูกปฏิเสธการนำเข้าสหภาพยุโรป เจรจาหารือและต่อรองปัญหาที่เกิดข้ึนเป็นรายๆ ณ ด่านนำเข้า 

4. การส่งเสริมภาพลักษณ์และมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารไทย จัดทำกิจกรรมส่งเสริมและเผยแพร่
ในงานแสดงสินค้าต่าง ๆ โดยร่วมจัดกิจกรรมกับสถานเอกอัครราชทูต และสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ
ทั่วสหภาพยุโรป 

5. การผลักดันและเปิดตลาดสินค้าเกษตรและอาหารไทย ศึกษาเทคนิคการผลิตเพ่ือให้สอดคล้องกับพฤติกรรม
การบริโภค และความต้องการของผู้บริโภคในสหภาพยุโรปเสนอลู่ทางใหม่ ให้สินค้าเกษตรไทยสามารถขยายสู่ตลาด
สหภาพยุโรปได้ รวมถึงการติดตามการออกระเบียบ มาตรฐานของภาคเอกชน (Private Standard) ผ่านการประสาน
และหารือร่วมกับภาครัฐและเอกขนของไทยที่เกี่ยวข้อง 

1.4 กรอบอัตรากำลังในปัจจุบัน ข้าราชการ 3 ราย และลูกจ้างประจำ 2 ราย รวมทั้งสิ้น 5 ราย  
1. ดร. พรเทพ ศรีธนาธร อัครราชทูต (ฝ่ายเกษตร) / ผู้อำนวยการ 
2. นายภูริพันธ์ โสภาเสถียรพงศ์ ที่ปรึกษา (ฝ่ายเกษตร) / รองผู้อำนวยการ 
3. นางสาวมนัสนันท์ โชติจิราภิรมย์ เลขานุการโท (ฝ่ายเกษตร) / ผู้ช่วยผู้อำนวยการ 
4. นางสาวนวมลลิ์ รามบุตร ผู้ชว่ยดำเนินงานฝ่ายการเกษตร 
5. นางสาวสมจิตร์ เจียมทอง เสมียน 
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1.5 พื้นที่รับผิดชอบ  
 สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำสหภาพยุโรป (สปษ. ยุโรป) มีเขตพื้นที่รับผิดชอบ  
32 ประเทศ คือ ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป 27 ประเทศ (กรีซ · โครเอเชีย · เช็กเกีย · ไซปรัส · เดนมาร์ก · 
เนเธอร์แลนด์ · บัลแกเรีย · เบลเยียม · โปรตุเกส · โปแลนด์ · ฝรั่งเศส · ฟินแลนด์ · มอลตา · เยอรมนี · โรมาเนีย · 
ลักเซมเบิร์ก · ลัตเวีย · ลิทัวเนีย · สเปน · สโลวาเกีย · สโลวีเนีย · สวีเดน · ออสเตรีย · อิตาลี · เอสโตเนีย · 
ไอร์แลนด์ · ฮังการี) สหราชอาณาจักร นอร์เวย์ ไอซ์แลนด์ ลิกเตนสไตน์ สวิตเซอร์แลนด์   
 
 
 

 
 
 
  
 
 
 
 

 

  



 

 

4 

 

 

2.1 ภาพรวม 
 การค้าสินค้าเกษตรและอาหาร (รวมทั้งยางธรรมชาติ) ระหว่างกับไทยสหภาพยุโรป (EU-28) ในช่วงระหว่างปี 
2561-2562 มีมูลค่าเพ่ิมข้ึนร้อยละ 6 หรือจาก 4,001 ล้านยูโร ในปี 2561 เป็น 4,222 ล้านยูโร ในปี 2562  

2.1.1 การส่งออก สหภาพยุโรปส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารไปยังไทยเพิ่มขึ้นร้อยละ 14 หรือจาก 927 
ล้านยูโร ในปี 2561 เพิ่มขึ้นเป็น 1,058 ล้านยูโร ในปี 2562 โดยสินค้าเกษตรที่สำคัญที่สหภาพยุโรปส่งออกไปยังไทย 
ได้แก่ กากและเศษที่เหลือจากอุตสาหกรรมผลิตอาหาร อาหารที่จัดทําไว้สําหรับสัตว์เลี้ยง (192 ล้านยูโร) ผลิตภัณฑ์นม 
ไข่ น้ำผึ้ง ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ที่บริโภคได้ (157 ล้านยูโร) และเครื่องดื่ม สุรา น้ำส้มสายชู (119 ล้านยูโร) 

2.1.2 การนําเข้า สหภาพยุโรปนําเข้าสินค้าเกษตรและจากไทยเพิ่มขึ้นร้อยละ 3 หรือจาก 3,074 ล้านยูโร 
ในปี 2561 เพิ่มขึ้นเป็น 3,164 ล้านยูโร ในปี 2562 โดยไทยเป็นแหล่งนําเข้าสินค้าเกษตรที่สําคัญอันดับที่ 14 หรือ
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 2 เมื่อเทียบกับมูลค่าการนำเข้าสินค้าดังกล่าวจากประเทศที่สามของสหภาพยุโรปทั้งหมด 
สินค้าเกษตรที่สำคัญท่ีสหภาพยุโรปนําเข้าจากไทย ได้แก่ ของปรุงแต่งจากเนื้อสัตว์ ปลาหรือสัตว์น้ำอื่นๆ (955 ล้าน
ยูโร) ยางธรรมชาติ (416 ล้านยูโร) และของปรุงแต่งเบ็ดเตล็ดที่บริโภคได้ (277 ล้านยูโร)  

2.1.3 ดุลการค้า สหภาพยุโรปขาดดุลการค้าสินค้าเกษตรและอาหารกับไทยมาโดยตลอด อย่างไรก็ตาม
การขาดดุลการค้ามีแนวโน้มลดลงในอัตราร้อยละ 2 หรือจาก 2,147 ล้านยูโร ในปี 2561 ลดลงเหลือ 2,106 ล้านยูโร 
ในป ี2562 

 การที่สหราชอาณาจักรถอนตัวออกจากการเป็นสมาชิกสหภาพยุโรป (Brexit) ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2563 
ทำให้สถิติการค้าระหว่างประเทศในปี 2563 ไม่รวมข้อมูลของสหราชอาณาจักร โดยการค้าสินค้าเกษตรและอาหาร 
ระหว่างสหภาพยุโรป (EU-27) กับไทย ในช่วงระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน 2563 มีมูลค่ารวม 1,571 ล้านยูโร 
แบ่งเป็น EU-27 ส่งออกไปยังไทย 464 ล้านยูโร และนำเข้าจากไทย 1,107 ล้านยูโร  
  
  

2. สถิติการค้าสินค้าเกษตรและอาหารของไทยในสหภาพยุโรป 
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2.2 สินค้าเกษตรและอาหารส่งออกท่ีสำคัญของไทย   

2.2.1 สินค้าปศุสัตว์ เป็นสินค้าที่สหภาพยุโรปนำเข้าจากไทยมากที่สุด โดยคิดเป็นสัดส่วนราว 1 ใน 3  
ของมูลค่าการนำเข้าสินค้าเกษตรและอาหารจากไทยทั้งหมด รายการสินค้าปศุสัตว์ที่สำคัญ ได้แก่ 

1) ไก่ปรุงสุก/ไก่แปรรูป (พิกัด 160232) มีมูลค่านำเข้าเพ่ิมขึ้นจาก 705 ล้านยูโร ในปี 2561 เป็น 774 
ล้านยูโร ในปี 2562 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 โดยไทยเป็นแหล่งนำเข้าไก่แปรรูปที่สำคัญอันดับ 1 ของสหภาพยุโรป 
ในขณะที่ประเทศสมาชิกฯ ที่นำเข้าจากไทยมากที่สุด คือ สหราชอาณาจักร (554 ล้านยูโร)  

2) ไก่หมักเกลือ (พิกัด 021099) การนำเข้าไก่หมักเกลือจากไทยลดลงจาก 264 ล้านยูโร ในปี 2561 
เป็น 187 ล้านยูโร ในปี 2562 โดยประเทศสมาชิกฯ ที่นำเข้าไก่หมักเกลือจากไทยมากที่สุด คือ เนเธอร์แลนด์  
(144 ล้านยูโร) 

3) เนื้อสัตว์ปีกอ่ืน ๆ ปรุงแต่ง (พิกัด 160239) ไทยเป็นแหล่งนำเข้าเนื้อสัตว์ปีกอ่ืน ๆ ปรุงแต่งที่สำคัญ
อันดับ 2 (รองจากจีน) โดยการนำเข้าจากไทยลดลงจาก 28 ล้านยูโร ในปี 2561 เป็น 25 ล้านยูโร ในปี 2562 
ประเทศสมาชิกฯ ที่นำเข้าเนื้อสัตว์ปีกอ่ืน ๆ ปรุงแต่งจากไทยมากที่สุด คือ สหราชอาณาจักร (10 ล้านยูโร) 

2.2.2 อาหารปรุงแต่งหรือแปรรูปอื่น ๆ รวมทั้งอาหารสัตว์เลี้ยง ได้แก่  
1) อาหารสุนัขและแมว (พิกัด 230910) สหภาพยุโรปนำเข้าจากไทยเพิ่มขึ้นจาก 189 ล้านยูโร  

ในปี 2561 เป็น 215 ล้านยูโร ในปี 2562 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 13 โดยไทยเป็นแหล่งนำเข้าอาหารสุนัขและแมว 
ที่สำคัญอันดับ 2 (รองจากจีน) ในขณะที่ประเทศสมาชิกฯ ที่นำเข้าอาหารสุนัขและแมวจากไทยมากท่ีสุด คือ อิตาลี 
(103 ล้านยูโร) 

2) ซอสปรุงรส (พิกัด 210390) การนำเข้าซอสปรุงรสจากไทยขยายตัวเพิ่มขึ้นจาก 124 ล้านยูโร 
ในปี 2561 เป็น 143 ล้านยูโร ในปี 2562 โดยประเทศสมาชิกฯ ที่นำเข้าซอสปรุงรสจากไทยมากที่สุด คือ สหราช
อาณาจักร (38 ล้านยูโร) 

3) อาหารปรุงแต่ง (พิกัด 210690) การนำเข้าอาหารปรุงแต่งจากไทยอยู่ในอัตราคงที่ หรือประมาณ 
118 ล้านยูโร/ปี โดยประเทศสมาชิกฯ ที่นำเข้าจากไทยมากที่สุด คือ สหราชอาณาจักร (33 ล้านยูโร) 

2.2.3 พืชผักและผลไม้ (สดและแปรรูป) สินค้ารายการสำคัญในกลุ่มพืชผักและผลไม้ ได้แก่ 
1) ข้าวที่สีบ้างแล้วหรือสีทั้งหมด (พิกัด 100630) และข้าวกล้อง (พิกัด 100620) ไทยเป็นแหล่ง

นำเข้าข้าวที่สำคัญอันดับ 1 ของสหภาพยุโรป โดยมูลค่าการนำเข้าข้าวจากไทยเพิ่มขึ้นร้อยละ 16 หรือจาก 155 
ล้านยูโร ในปี 2561 เป็น 180 ล้านยูโร ในปี 2562 โดยประเทศสมาชิกฯ ที่นำเข้าข้าวจากไทยมากที่สุด คือ ฝรั่งเศส 
(54 ล้านยูโร) สหราชอาณาจักร (28 ล้านยูโร) และเนเธอร์แลนด์ (26 ล้านยูโร) ส่วนการนำเข้าข้าวกล้องจากไทย
เพิ่มขึ้นจาก 44 ล้านยูโร เป็น 48 ล้านยูโร ในช่วงระหว่างปี 2562 - 2563 โดยไทยมีส่วนแบ่งการตลาดข้าวกล้อง 
ในสหภาพยุโรปถึงร้อยละ 8 (รองจากปากีสถาน อินเดีย และ กายอานา) ประเทศสมาชิกที่นำเข้าข้าวกล้องจากไทย
มากที่สุด คือ สหราชอาณาจักร (15 ล้านยูโร) 
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2) สับปะรดกระป๋อง (พิกัด 200820) ผลไม้กระป๋อง (พิกัด 200899) และน้ำสับปะรด (พิกัด 
200949) การนำเข้าผลไม้แปรรูปจากไทยลดลงอย่างมาก หลังจากสหภาพยุโรปได้ตัดสิทธิ์ด้าน GSP กับไทย  
โดยมูลค่าการนำเข้าสับปะรดกระป๋องจากไทยลดลงจาก 96 ล้านยูโร เป็น 75 ล้านยูโร และน้ำสับปะรดลดลง 
จาก 38 ล้านยูโร เป็น 32 ล้านยูโร ในระหว่างปี 2561 - 2562 อย่างไรก็ตาม ไทยยังคงเป็นแหล่งนำเข้าสับปะรด
กระป๋องและน้ำสับปะรดที่สำคัญอันดับ 1 ของสหภาพยุโรป โดยมีเยอรมนีเป็นผู้นำเข้าสับปะรดกระป๋องจากไทย
มากที่สุด (20 ล้านยูโร) และมีเนเธอร์แลนด์เป็นผู้นำเข้าน้ำสับปะรดจากไทยมากที่สุด (20 ล้านยูโร) ส่วนมูลค่า 
การนำเข้าผลไม้กระป๋องจากไทยเพิ่มขึ้นจาก 33 ล้านยูโร ในปี 2561 เป็น 36 ล้านยูโร ในปี 2562 โดยไทยเป็น
แหล่งนำเข้าผลไม้กระป๋องที่สำคัญอันดับ 4 (รองจากอินเดีย จีน และคอสตาริกา) ประเทศสมาชิกฯ ที่นำเข้าผลไม้
กระป๋องจากไทยมากที่สุด คือ เนเธอร์แลนด์ (9 ล้านยูโร) และสหราชอาณาจักร (7 ล้านยูโร) 

3) ยางธรรมชาติ (พิกัด 4001) สหภาพยุโรปนำเข้ายางธรรมชาติจากไทยเพ่ิมขึ้นจาก 354 ล้านยูโร 
ในปี 2561 เป็น 416 ล้านยูโร ในปี 2562 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 17 โดยส่วนใหญ่เป็นการนำเข้ายางธรรมชาติ TSNR 
(238 ล้านยูโร) และยางแผ่นรมควัน (126 ล้านยูโร) ส่งผลให้ไทยเป็นแหล่งนำเข้ายางธรรมชาติที่สำคัญอันดับที่ 2 
ของสหภาพยุโรป (รองจากอินโดนีเซีย) ในขณะที่ประเทศสมาชิกฯ ที่นำเข้ายางธรรมชาติจากไทยมากที่สุด คือ 
ฝรั่งเศส (72 ล้านยูโร) และเยอรมนี (72 ล้านยูโร) 

2.2.4 สินค้าสัตว์น้ำ เป็นสินค้าที่ได้รับผลกระทบจากการถูกตัด GSP ตั้งแต่ปี 2558 ทำให้ศักยภาพใน 
การแข่งขันของไทยในตลาดสหภาพยุโรปลดลง โดยสินค้าสัตว์น้ำที่สำคัญ ได้แก่ 

1) ปลาหมึกแช่แข็ง (พิกัด 130743) สหภาพยุโรปนำเข้าปลาหมึกแช่แข็งจากไทยคงที ่ หรือ
ประมาณ 91 ล้านยูโร/ปี โดยประเทศสมาชิกท่ีนำเข้าจากไทยมากที่สุด คือ อิตาลี (82 ล้านยูโร) 

2) ทูน่ากระป๋อง (พิกัด 160414) การนำเข้าทูน่ากระป๋องจากไทยลดลงจาก 93 ล้านยูโร ในปี 2561 
เป็น 77 ล้านยูโร ในปี 2562 โดยปัจจุบันไทยเป็นแหล่งนำเข้าทูน่ากระป๋องที่สำคัญอันดับ 10 ซึ่งมีส่วนแบ่งการตลาด 
ในสหภาพยุโรปเพียงร้อยละ 3 ในขณะที่ประเทศสมาชิกฯ ที่นำเข้าจากไทยมากที่สุด คือ สหราชอาณาจักร  
(20 ล้านยูโร) 

3) ปลาปรุงแต่ง (พิกัด 160420) มูลค่าการนำเข้าปลาปรุงแต่งจากไทยลดลงจาก 44 ล้านยูโร ในปี 
2561 เป็น 41 ล้านยูโร ในปี 2562 อย่างไรก็ตาม ไทยยังคงเป็นแหล่งนำเข้าปลาปรุงแต่งที่สำคัญอันดับ 1  ของ
สหภาพยุโรป โดยประเทศสมาชิกฯ ที่นำเข้าปลาปรุงแต่งจากไทยมากที่สุด คือ อิตาลี (6.5 ล้านยูโร) 

4) กุ้งแช่แข็ง (พิกัด 030617) การนำเข้ากุ้งแช่แข็งจากไทยอยู่ในระดับต่ำมานานหลายปี เนื่องจาก
ไทยขาดแคลนวัตถุดิบ ผนวกกับไทยถูกตัด GSP จึงทำให้สหภาพยุโรปหันไปนำเข้ากุ้งแช่แข็งจากประเทศที่สามอื่น ๆ 
อาทิ เอกวาดอร์ เวียดนาม อินเดีย บังกลาเทศ และจีน โดยในปี 2562 สหภาพยุโรปนำเข้ากุ้งจากไทยเพียง 33 ล้านยูโร 
หรือคิดเป็นส่วนแบ่งการตลาดเพียงร้อยละ 1 ในขณะที่ประเทศสมาชิกฯ ที่นำเข้ากุ้งแช่แข็งจากไทยมากที่สุด  
คือ สหราชอาณาจักร (22 ล้านยูโร) 

 



 

 

7 

 

2.3 สถิติการนำเข้าสินค้าเกษตรและอาหารจากไทยของสหภาพยุโรป (20 อันดับแรก) (ปี 2562) 
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2.4 สถิติการตรวจพบปัญหาด้านความปลอดภัยอาหารในสินค้าเกษตรและอาหาร และศัตรูพืชในสินค้าเกษตร
นำเข้าจากไทย ในรายงาน Rapid Alert for Food and Feed (RASFF) 

2.4.1 ปี 2562 สหภาพยุโรปแจ้งพบปัญหาในสินค้าเกษตรและอาหารจากไทย จำนวน 40 รายการ แบ่งเป็น 
• สินค้าสัตว์น้ำ จำนวน 5 รายการ ได้แก่ ปัญหาจากการควบคุมอุณหภูมิไม่เหมาะสม (4 รายการ) 

และสารตกค้างจากสารเคมี (1 รายการ) 
• สินค้าพืช จำนวน 22 รายการ ได้แก่ ปัญหาสารปราบศัตรูพืชสารตกค้างในผักและผลไม้ (13 รายการ) 

สินค้า GMOs และ novel food (3 รายการ) สารเคมีตกค้าง (3 รายการ) เชื้อ Escherichia coli (2 รายการ)  
และการปนเปื้อนจากเศษวัสดุ (1 รายการ) 

• สินค้าปศุสัตว์ จำนวน 3 รายการ ได้แก่ ปัญหาจากการควบคุมมาตรฐานด้านสุขอนามัย (2 รายการ) 
และเชื้อ Salmonella (1 รายการ) 

• อาหารแปรรูปและอาหารสัตว์เลี้ยง จำนวน 7 รายการ ได้แก่ ปัญหาจากการควบคุมมาตรฐาน
ด้านสุขอนามัย (2 รายการ) สารโลหะหนักตกค้าง (2 รายการ) ส่วนประกอบในอาหารที่ไม่ได้แจ้งไว้ (2 รายการ) 
และเชื้อ Salmonella (1 รายการ) 

• อุปกรณ์ท่ีใช้สัมผัสอาหาร จำนวน 3 รายการ ได้แก่ ปัญหาการปนเปื้อนจากวัสดุที่ใช้สัมผัสอาหาร 
(2 รายการ) และบรรจุภัณฑ์ชำรุด (1 รายการ) 

2.4.2 ปี 2563 (เดือนมกราคม - สิงหาคม) สหภาพยุโรปแจ้งพบปัญหาในสินค้าเกษตรและอาหารจากไทย 
จำนวน 24 รายการ แบ่งเป็น 

• สินค้าสัตว์น้ำ จำนวน 4 รายการ ได้แก่ ปัญหาจากการควบคุมมาตรฐานด้านสุขอนามัย (3 รายการ) 
และเชื้อ Vibrio cholerae (1 รายการ) 

• สินค้าพืช จำนวน 11 รายการ ได้แก่ ปัญหาสารสารปราบศัตรูพืชตกค้าง (4 รายการ) เชื้อ Salmonella  
(3 รายการ) เชื้อ Escherichia coli (1 รายการ) ฉลากสินค้าไม่ถูกต้อง (1 รายการ) สารตกค้างจากสารสีที่ไม่ได้รับอนุญาต 
(1 รายการ) และสารเคมี (1 รายการ) 

• สินค้าปศุสัตว์ จำนวน 4 รายการ 
ได้แก่ สินค้าถูกตรวจพบเชื้อ Listeria monocytogene 
(1 รายการ) เชื้อ Salmonella (1 รายการ) และปัญหา
ส่วนประกอบในอาหารที่ไม่ได้แจ้งไว้ (1 รายการ) 

• สินค้าอาหารแปรรูปและอาหาร 
สัตว์เลี้ยง จำนวน 5 รายการ ได้แก่ สารปรุงแต่งอาหาร
หรือสารสีที่ไม่ได้รับอนุญาต (2 รายการ) สารเคมีตกค้าง  
(2 รายการ) และฉลากสินค้าไม่ถูกต้อง (1 รายการ)  
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2.4.3 สรุปสถิติการตรวจพบปัญหาด้านความปลอดภัยอาหารในสินค้าเกษตรและอาหาร และศัตรูพืชในสินค้า
เกษตรนำเข้าจากไทย ในรายงาน Rapid Alert for Food and Feed (RASFF) 
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ตารางที่ 1: สรุปการตรวจพบสินค้าเกษตรและอาหารจากไทยผ่านระบบ RASFF ปี 2562 รายเดือน 
เดือนที่แจ้งพบ สินค้าเกษตรและอาหารจากไทยที่ถูกแจ้งการตรวจพบปัญหาผ่านระบบ RASFF (ปี 2562) 
มกราคม • สาธารณรัฐเช็กตรวจพบมะละกอ GMO 
กุมภาพันธ์ • ฝรั่งเศสตรวจพบสารตกค้าง histamine ในเนื้อปลาทูน่าสุกแช่แข็ง 

• สหราชอาณาจักรตรวจพบปัญหาสภาพการขนส่งที่ไม่เหมาะสมในเนื้อไก่สุกแช่แข็ง 
• อิตาลีตรวจพบสารตกค้างจากสารโลหะหนักในผลิตภัณฑ์ปลาทูน่ากระป๋องสำหรับแมว 
• สเปนตรวจพบปัญหาการปนเปือ้นจากวัสดุที่ใช้สัมผัสอาหารจากชามเมลามีน (2 รายการ) 

มีนาคม • เยอรมนีตรวจพบสารตกค้างจากสารเคมี Senna alexandria Mill ในชาสมุนไพรลดน้ำหนัก 
เมษายน • สาธารณรัฐเช็กตรวจพบเศษพลาสติกในผลิตภัณฑ์ข้าวนึ่งจากไทย ซึ่งถูกบรรจุในสโลวาเกีย 

• เยอรมนีตรวจพบสารตกค้างจากสารปราบศัตรูพืช chlorpyrifos และ omethoate ในขนุน 
• นอร์เวย์ตรวจพบเชื้อ Escherichia coli ในผักชี 
• สเปนตรวจพบปัญหาจากการควบคุมอุณหภูมิอย่างไม่เหมาะสมในผลิตภัณฑ์ซูริมิแช่แข็ง 

พฤษภาคม • เนเธอร์แลนด์ตรวจพบสารตกค้างจากสารโลหะหนัก (ตะกั่ว) ในวุ้นเส้น 
• สวีเดนตรวจพบส่วนประกอบในอาหารที่ไม่ได้แจ้งไว้ )งาและครัสตาเชีย (ในขนมนักเก็ต

รสงาและสาหร่าย 
• เบลเยี่ยมตรวจพบปัญหามะละกอ GMO  
• สวิสเซอร์แลนด์ตรวจพบสารตกค้างจากสารปราบศัตรูพืช carbofuran ในต้นหอม 

มิถุนายน • เยอรมนีตรวจพบปัญหา novel food ในชามะตูมผสมใบเตย 
• สหราชอาณาจักรตรวจพบอกไก่หมักเกลือแช่แข็งที่ไม่แสดงวันหมดอายุบนใบรับรองสุขอนามัย 

กรกฎาคม • เดนมาร์กตรวจพบสารตกค้างจากสารปราบศัตรูพืช carbofuran ในมะละกอ 
• สวิสเซอร์แลนด์ตรวจพบสารตกค้างจากสารปราบศัตรูพืช chlorfenapyr ในต้นหอม 
• เยอรมนีตรวจพบสารตกค้างจากสารปราบศัตรูพืช nicotine ในผักบุ้ง (2 รายการ) 
• เยอรมนีตรวจพบสารตกค้างจากสารปราบศัตรูพืช carbendazim, metalaxyl,  
    acetamiprid, fipronil, triazophos ในพริก 

สิงหาคม • เนเธอร์แลนด์ตรวจพบเชื้อ Salmonella ในอาหารสัตว์เลี้ยง 
• เดนมาร์กตรวจพบสารตกค้างจากสารปราบศัตรูพืช chlorfenapyr ในใบบัวบก 
• เดนมาร์กตรวจพบสารตกค้างจากสารปราบศัตรูพืช chlorpyrifos ในรากผักชี 
• เดนมาร์กตรวจพบสารตกค้างจากสารปราบศัตรูพืช prothiofos ในคะน้า 
• เดนมาร์กตรวจพบสารตกค้างจากสารปราบศัตรูพืช tricyclazole ในพริก 
• เดนมาร์กตรวจพบสารตกค้างจากสารปราบศัตรูพืช chlorpyrifos ในมะม่วง 
• เดนมาร์กตรวจพบสารตกค้างจากสารปราบศัตรูพืช chlorpyrifos ในผักชี 
• ลิธัวเนียตรวจพบสารพันธุกรรมของสัตว์เคี้ยวเอื้องในปลาป่น 
• ลิธัวเนียตรวจพบเครื่องดื่มในขวดพลาสติก ซึ่งมีกลิ่นและรสเปลี่ยนไป 

กันยายน • ฟินแลนด์แจ้งพบเชื้อ Salmonella ในไก่หมักเกลือแช่แข็ง โดยสินค้าผ่านมาทางเนเธอร์แลนด์ 
• สวีเดนแจ้งพบสารตกค้าง Senna alexandrina Mill. ปริมาณสูงในชาชงสมุนไพรมะขามแขก 

โดยสินค้าผ่านมาทางเนเธอร์แลนด์ 
• เดนมาร์กตรวจพบสารตกค้าง sulphite ในมะม่วงดอง โดยสินค้าผ่านมาทางสวีเดน 
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เดือนที่แจ้งพบ สินค้าเกษตรและอาหารจากไทยที่ถูกแจ้งการตรวจพบปัญหาผ่านระบบ RASFF (ปี 2562) 
• ลิธัวเนียตรวจพบสารพันธุกรรม (DNA) ของสัตว์เคี้ยวเอื้องในปลาป่น 

ตุลาคม - 
พฤศจิกายน • เดนมาร์กแจ้งพบส่วนประกอบในอาหารที่ไม่ได้แจ้งไว้ (กลูเต็น งา ถั่วเหลือง) ในแกงกะหรี่ไก่อินเดีย 

• นอร์เวย์แจ้งพบเชื้อ Escherichia coli ในใบโหระพา 
ธันวาคม • สหราชอาณาจักรแจ้งพบปัญหาจากการควบคุมอุณหภูมิที่ไม่เหมาะสมในกุ้งแช่แข็ง (3 รายการ) 

ตารางที่ 2: สรุปการตรวจพบสินค้าเกษตรและอาหารจากไทยผ่านระบบ RASFF ปี 2563 (มกราคม-สิงหาคม) 
เดือนที่แจ้งพบ สินค้าเกษตรและอาหารจากไทยที่ถูกแจ้งการตรวจพบปัญหาผ่านระบบ RASFF  (ม.ค.-ส.ค.63) 
กุมภาพันธ์ • ฟินแลนด์ตรวจพบปัญหาฉลากสินค้าไม่ถูกต้องในผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูป  

• อิตาลีแจ้งพบสารตกค้างจากสารสีที่ไม่ได้รับอนุญาต E129 ในเชอรี่อบแห้ง 
• โปรตุเกสตรวจพบสารตกค้างจากสารปราบศัตรูพืช propiconazole และ amitraz ในพริก  

มีนาคม • เนเธอร์แลนด์ตรวจพบเชื้อ Vibrio cholerae ในปูนิ่มดิบ 
• เดนมาร์กตรวจพบสารตกค้างจากสารปราบศัตรูพืช pyridaben, carbendazim, 

triazophos ในกะเพรา 
เมษายน • ไอร์แลนด์ตรวจพบมัสตาร์ดในผลิตภัณฑ์เนื้อไก่แช่แข็งชุบเกล็ดขนมปัง 

• เยอรมนีตรวจพบสารตกค้างจากสารปราบศัตรูพืช lambda-cyhalothrin,cyfluthrin, 
amitraz, fipronil ในมะละกอ 

พฤษภาคม • ประเทศเยอรมนีตรวจพบน้ำมันรำข้าวที่มีสารตกค้างจาก mineral oil และสาร glycidyl esters 
• สหราชอาณาจักรตรวจพบเชื้อ Escherichia coli ในผักชี 
• สหราชอาณาจักรตรวจพบเชื้อ Salmonella และเชื้อ Escherichia coli ในใบกะเพรา 
• สหราชอาณาจักรตรวจพบเชื้อ Salmonella ในใบพลู 

กรกฎาคม • ออสเตรียตรวจพบสารตกค้างจากสารเคมี glycidyl esters ในน้ำมันรำข้าว โดยสินค้า
ผ่านมาทางเนเธอร์แลนด์ 

• เยอรมนีตรวจพบเชื้อ Salmonella ในเนื้ออกไก่หมักเกลือแช่แข็ง 
• สเปนพบปัญหาการควบคุมอุณหภูมิไม่เหมาะสมในซูชิแช่แข็ง  
• โครเอเชียพบชาใบมะละกอไม่ติดฉลาก 

สิงหาคม • เนเธอร์แลนด์ตรวจพบเชื้อ Salmonella ในเนื้อไก่ปรุงแต่งแช่แข็ง 
• เดนมาร์กตรวจพบสารตกค้างจากสารปรุงแต่งอาหารที่ไม่ได้รับอนุญาต E407-carrageena 

และความเสี่ยงจากการบริโภคมินิคัพเจลลี่ 
• ไอร์แลนด์ตรวจพบเชื้อ Listeria monocytogenes ในไก่ปรุงสุกแช่แข็ง 
• สหราชอาณาจักรตรวจพบเชื้อ Salmonella และเชื้อ Escherichia coli ในใบพลู 
• โปรตุเกสตรวจพบสารตกค้าง sulphite ในผักกาดดอง 
• สหราชอาณาจักรตรวจพบปัญหาการควบคุมอุณหภูมิอย่างไม่เหมาะสมในปลาหมึก  
• สหราชอาณาจักรตรวจพบปัญหาจากการควบคุมอุณหภูมิอย่างไม่เหมาะสมในกุ้งแช่แข็ง 
• ออสเตรียตรวจพบสารตกค้างจากสารปราบศัตรูพืช hexaconazol และ dinotefuran ในพรกิ 



 

 

12 

 

เดือนที่แจ้งพบ สินค้าเกษตรและอาหารจากไทยที่ถูกแจ้งการตรวจพบปัญหาผ่านระบบ RASFF  (ม.ค.-ส.ค.63) 
• อิตาลีตรวจพบสารตกค้างจากสารสีที่ไม่ได้รับอนุญาต (E127-erythrosine) ในเครื่องดื่ม

รสสตอเบอร์รี่ โดยสินค้าผ่านมาทางฮ่องกง 
ตารางที่ 3:  สินค้าเกษตรไทยที่ถูกแจ้งการตรวจพบศัตรูพืชผ่านระบบ EUROPHYT ปี 2562 รายเดือน 
เดือนที่แจ้งพบ สินค้าเกษตรไทยที่ถูกแจ้งการตรวจพบศัตรูพืชผ่านระบบ EUROPHYT (ปี 2562) 

มกราคม • แมลงหวี่ขาวยาสูบ (Bemisia tabaci) ในกระเจี๊ยบแดง 
• แมลงหวี่ขาวยาสูบ (Bemisia tabaci) ในโหระพา Ocimum basilicum 

กุมภาพันธ์ • แมลงวันผลไม้ (Bactrocera) ในพริก 
• แมลงหวี่ขาว (Bemisia tabaci และ Aleyrodidae)  ในมันสำปะหลัง  
• แมลงหวี่ขาวยาสูบ (Bemisia tabaci) ในโหระพา Ocimum basilicum 

มีนาคม • เพลี้ยไฟ (Thrips palmi) ในกระเจี๊ยบ 
• โรคใบจุด (Phyllosticta) ในกระบองเพชร 
• แมลงหวี่ขาว (Bemisia tabaci) ในผักชีฝรั่ง 
• แมลงวันผลไม้ (Tephritidae) ในมะระ 
• ไส้เดือนฝอย (Hirschmanniella caudacrena) ในเทป (Vallisneria Nana) 

เมษายน • เพลี้ยไฟ (Thrips palmi) ในหน่อไม้ฝรั่ง  
• โรคไวรัสเส้นใบด่างประพริก (Chilli veinal mottle virus) ในพริก  
• เพลี้ยไฟ (Thripidae) ในพืชสกุลนมตำเลีย (Hoya)  
• แมลงหวี่ขาว (Bemisia tabaci) ในมันสำปะหลัง  
• เพลี้ยแป้ง (pseudococcidae) ในเงาะ  
• แมลงหวี่ขาว (Bemisia tabaci) ในพืชสกุลกรรณิการ์  
• แมลงหวี่ขาว (Bemisia tabaci) ในใบยี่หร่า  
• หนอนกระทู้ผัก (Spodoptera litura) ในพืช Rosa 

พฤษภาคม • ไส้เดือนฝอย (Radopholus similis) ในว่านน้ำ  
• แมลงวันผลไม้ (Bactrocera) ในพริก  
• แมลงหวี่ขาวยาสูบ (Bemisia tabaci) ในชะพลู 

มิถุนายน • เพลี้ยไฟ (Thripidae) ในผักบุ้ง  
• แมลงวันผลไม้ (Bactrocera) ในมะม่วง  
• แมลงหวี่ขาวยาสูบ (Bemisia tabaci) ในโหระพา 

กรกฎาคม • แมลงวันผลไม้ (Tephritidae) ในมะม่วง 
สิงหาคม • เพลี้ยไฟ (Thrips palmi) ในกระเจี๊ยบ  

• หนอนกระทู้ผัก (Spodoptera litura) ในนมตำเลีย (Hoya) 
• มด (Formicidae) เพลี้ยแป้ง (Pseudococcus) และแมลงวันผลไม้ (Tephritidae)  

ในแก้วมังกร 
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เดือนที่แจ้งพบ สินค้าเกษตรไทยที่ถูกแจ้งการตรวจพบศัตรูพืชผ่านระบบ EUROPHYT (ปี 2562) 

• แมลงหวี่ขาวยาสูบ (Bemisia tabaci) ในกะเพรา 
กันยายน • แมลงหวี่ขาวยาสูบ (Bemisia tabaci) ในผักชีฝรั่ง  

• แมลงหวี่ขาวยาสูบ (Bemisia tabaci) ในผักหวาน 
ตุลาคม • เพลี้ยไฟ (Thrips palmi) ในกล้วยไม้สกุลหวาย  

• แมลงหวี่ขาวยาสูบ (Bemisia tabaci) ในผักชีฝรั่ง  
• แมลงหวี่ขาวยาสูบ (Bemisia tabaci) ในกะเพรา  
• แมลงหวี่ขาวยาสูบ (Bemisia tabaci) ในผักหวาน  
• เพลี้ยแป้ง (Pseudococcus) และแมลงวันผลไม้ (Tephritidae) ในแก้วมังกร 

พฤศจิกายน • หนอนกระทู้ (Spodoptera frugiperda) ในกระเทียม 
• แมลงวันหนอนชอนใบ (Liriomyza) ในกุยช่าย  
• แมลงหวี่ขาวยาสูบ (Bemisia tabaci) ในผักชีฝรั่ง 

ธันวาคม • แมลงวันหนอนชอนใบ (Liriomyza) ในกุยช่าย  
• แมลงวันหนอนชอนใบ (Liriomyza) ขึ้นฉ่าย  
• หนอนกระทู้ผัก (Spodoptera litura) และหนอนกระทู้หอม (Spodoptera exigua)  

ในหน่อไม้ฝรั่ง 
• แมลงวันผลไม้ (Bactrocera) ในพริก 
• เพลี้ยไฟ (Thripidae) ในกล้วยไม้สกุลหวาย  
• หนอนเจาะผลมะเขือ (Leucinodes orbonalis) ในมะเขือม่วง 

ตารางที่ 4:  สินค้าเกษตรไทยที่ถูกแจ้งการตรวจพบศัตรูพืชผ่านระบบ EUROPHYT ปี 2563 (มกราคม-สิงหาคม) 
เดือนที่แจ้งพบ สินค้าเกษตรไทยที่ถูกแจ้งการตรวจพบศัตรูพืชผ่านระบบ EUROPHYT (ม.ค.-ส.ค. 63) 
มกราคม • แมลงวันหนอนชอนใบ (Liriomyza) ในกุ๋ยช่าย 

• หนอนกระทู้ผัก (Spodoptera litura) ในกล้วยไม้สกุลหวาย  
• เพลี้ยไฟ (Thrips palmi) ในมะเขือม่วง 

กุมภาพันธ์ • แมลงหวี่ขาวยาสูบ (Bemisia tabaci) ในโหระพา  
• แมลงหวี่ขาวยาสูบ (Bemisia tabaci) ในผักแพว  
• แมลงหวี่ขาวยาสูบ (Bemisia tabaci) ในพลู  
• แมลงวันผลไม้ (Tephritidae) ในบวบหอม  
• เพลี้ยไฟพริก (Scirtothrips dorsalis) ในหน่อไม้ฝรั่ง 

มีนาคม • เพลี้ยไฟพริก (Scirtothrips dorsalis) ในหน่อไม้ฝรั่ง  
• เพลี้ยไฟ (Thrips palmi) ในกล้วยไม้สกุลหวาย  
• แมลงวันหนอนชอนใบ (Liriomyza sativae) ในโหระพา  
• แมลงหวี่ขาวยาสูบ (Bemisia tabaci) ในผักไผ่  



 

 

14 

 

เดือนที่แจ้งพบ สินค้าเกษตรไทยที่ถูกแจ้งการตรวจพบศัตรูพืชผ่านระบบ EUROPHYT (ม.ค.-ส.ค. 63) 

• แมลงวันผลไม้ (Bactrocera correcta) ในมะขามเทศ  
• เพลี้ยไฟ (Thrips palmi) ในกุหลาบ (Rosa)  
• หนอนเจาะผลมะเขือ (Leucinodes orbonalis) ในมะอึก 

เมษายน • แมลงหวี่ขาวยาสูบ (Bemisia tabaci) ในโหระพา  
• แมลงหวี่ขาวยาสูบ (Bemisia tabaci) ในชะพลู 

พฤษภาคม - 
มิถุนายน - 
กรกฎาคม • เพลี้ยไฟ (scirtothrips dorsalis) ในหน่อไม้ฝรั่ง  

• แมลงวันผลไม้ (Bactrocera) ในพริก  
• แมลงวันผลไม้ (Bactrocera) ในแก้วมังกร  
• แมลงหวี่ขาวยาสูบ (Bemisia tabaci) ในกะเพรา  
• แมลงหวี่ขาวยาสูบ (Bemisia tabaci) (2 ครั้ง) และแมลงหวี่ขาว (Dialeuropora 

decempuncta) ในชะพลู 
สิงหาคม • หนอนเจาะผลมะเขือ (Leucinodes orbonalis) ในมะเขือ  

• แมลงวันผลไม้ (Bactrocera) และหนอนเจาะผลมะเขือ (Leucinodes orbonalis)  
ในมะเขือพวง  

• แมลงหวี่ขาวยาสูบ (Bemisia tabaci) ในผักชี 
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สถานการณ์ทั่วไปของสหภาพยุโรป 2562 – 2563 

• ทีมผู้บริหารชุดใหม่ของสหภาพยุโรป  
 เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2562 นาง Ursula von der Leyen ได้รับการเลือกตั้งจากรัฐสภายุโรปให้ดำรง
ตำแหน่งประธานคณะกรรมาธิการยุโรปคนใหม่ แทนที่นาย Jean-Claude Juncker ที่หมดวาระลงในวันที่ 31 
ตุลาคม 2562 โดยนาง Ursula von der Leyen เป็นสมาชิกพรรคสหภาพประชาธิปไตยคริสเตียน (Christian 
Democratic Union) ที่มีแนวคิดขวากลางหรือเสรีนิยมอนุรักษ์ และเป็นประธานคณะกรรมาธิการยุโรปผู้หญิง  
คนแรกในประวัติศาสตร์และเป็นชาวเยอรมันคนแรกที่เข้ารับตำแหน่งนี้ในรอบ 50 ปีที่ผ่านมา  
 นาง Ursula von der Leyen ได้กำหนดทิศทางการทำงานของคณะกรรมาธิการยุโรปชุดใหม่ที่มีวาระ
การบริหารสหภาพยุโรป 5 ปี (2563 – 2568) โดยให้ความสำคัญกับการต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพ่ือนำ
สหภาพยุโรปไปสู่เส้นทางสีเขียว (European Green Deal) ซึ่งนาง Ursula von der Leyen จะผลักดันให้สหภาพ
ยุโรปเป็นภูมิภาคแรกของโลกที่มีความเป็นกลางด้านสภาพภูมิอากาศ (Climate-neutral continent) ภายในปี 2593 
โดยแนวทางการทำงานของคณะกรรมาธิการยุโรปชุดใหม่ตามที่นาง Ursula von der Leyen ได้นำเสนอ สรุปดังนี้ 

- ขยายโครงการซื้อขายสิทธิ์การปล่อยก๊าซเรือนกระจก (EU Emission Trading Scheme) ให้ครอบคลุมภาค
การเดินเรือ การขนส่ง และก่การอสร้าง รวมทั้งให้สิทธิ์ในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย (free 
allowance) ให้แก่สายการบินต่าง ๆ  

- ทบทวนกฎหมายภาษีพลังงาน (Energy Taxation Directive) เพ่ือส่งเสริมการใช้พลังงานที่ยั่งยืน  
- มาตรการเก็บภาษีมลพิษข้ามพรมแดน (Carbon Border Tax) เพื ่อหลีกเลี ่ยงการรั่วไหลของก๊าซ

คาร์บอนระหว่างประเทศ 
- ปรับปรุงกลยุทธ์ภาคอุตสาหกรรม โดยมุ่งการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนจากอุตสาหกรรมที่มีการใช้

พลังงานสูง 
- แผนปฏิบัติการเศรษฐกิจหมุนเวียนใหม่ (New Circular Economy Action Plan) โดยเสริมสร้างการใช้

ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมการนำวัสดุกลับมาใช้ซ้ำ และการรีไซเคิล  
- จัดตั้งกองทุนเปลี่ยนผ่าน (Just Transition Fund) เพื่อช่วยเหลือประชาชนหรือภูมิภาคที่ได้รับผลกระทบ

จากการเปลี่ยนแปลงในยุโรป  
- สนธิสัญญาภูมิอากาศยุโรป (European Climate Pact) เพ่ือนำไปสู่สังคมที่มีการปล่อยก๊าซคาร์บอนลดลง  
- แผนการลงทุนเพื่อความยั่งยืนในยุโรป (The Sustainable Europe Investment Plan) เพื่อสนับสนุนการ

วิจัย นวัตกรรม รวมทั้งการลงทุนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและยั่งยืน  

- ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้ได้อย่างน้อยร้อยละ 50 ภายในปี ค.ศ. 2030 และจะพยายามปรับ
เป้าหมายเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 55 

3. ความเคลื่อนไหวที่สำคัญในสหภาพยุโรป 
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- ปรับเปลี่ยนการทำงานของธนาคารเพื่อการลงทุนยุโรป (European Investment Bank) บางส่วนให้เป็น
ธนาคารเพ่ือสภาพภูมิอากาศยุโรป (Europe’s Climate Bank)  

- ยุทธศาสตร์ความหลากหลายทางชีวภาพ เพ่ือยับยั้งการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ  
- ยุทธศาสตร์ Farm to Fork โดยมุ่งพัฒนาไปสู่ระบบอาหารที่ยั่งยืน โดยการผลิตอาหารอย่างเพียงพอปลอดภัย 

ในราคาที่สามารถหาซื้อได้ และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคไปสู่แนวทางที่ดีต่อสุขภาพ สิ่งแวดล้อม และภูมิอากาศ 
รวมทั้งการทำงานด้านการปกป้องสุขภาพพืช ลดการใช้ยาฆ่าแมลง กระตุ้นให้เกษตรกรเปลี่ยนไปใช้ทางเลือกอ่ืน  
ที่ไม่ใช่สารเคมีและมีความเสี่ยงลดลง  

- ขยายการลงทุนในการปกป้องสิ่งแวดล้อม และการต่อสู้กับปัญหาขยะพลาสติก  
  นอกจากนี้ นาง Ursula von der Leyen ได้พิจารณาแต่งตั้งกรรมาธิการต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับการค้าสินค้าเกษตร
และอาหาร ดังนี้  

• นาง Stella Kyriakides กรรมาธิการยุโรปด้านสุขภาพและความปลอดภัยอาหาร ได้รับมอบหมายให้
ผลักดันนโยบายสำคัญและภารกิจเก่ียวข้องกับการเกษตรและอาหาร ดังนี้ 

1) การจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพอย่างยั่งยืน  
 - พัฒนานวัตกรรมทางเลือกใหม่แทนยาปฏิชีวนะ  
 - สร้างแรงจูงใจในการพัฒนายาปฏิชีวนะท่ีมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น  
 - เสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือจัดทำความตกลงในการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างมีความรับผิดชอบ 
 2) สารกำจัดศัตรูพืช  
 - ลดการใช้สารกำจัดศัตรูพืช ส่งเสริมการลงทุนและการพัฒนาทางเลือกอ่ืน ๆ  ที่มีความปลอดภัย  
 - ทำการประเมินกฎระเบียบด้านการใช้สารกำจัดศัตรูพืชอย่างยั่งยืน และสนับสนุนแนวทางจัดการแมลง
ศัตรูพืชแบบผสมผสาน 
 - ผลักดันให้ผลิตภัณฑ์กำจัดศัตรูพืชที่ผลิตจากธรรมชาติและมีความเสี่ยงต่ำ สามารถวางจำหน่าย
ในตลาดได้เร็วขึ้น โดยเร่งขั้นตอนการขออนุญาต ขยายระยะเวลาอนุญาต และระยะเวลาปกป้องข้อมูล  
 - สนับสนุนการทำเกษตรความแม่นยำสูงโดยใช้เทคโนโลยีในการตรวจสอบสุขภาพพืชและใช้สาร
กำจัดศัตรูพืชได้อย่างแม่นยำ 
 3) สารเคมีและความปลอดภัยอาหาร  
 - ขจัดมลพิษที่เกิดจากสารกำจัดศัตรูพืช และสารที่รบกวนการทำงานของต่อมไร้ท่อ  
 - ทำการประเมินผลกระทบที่เกิดจากสารเคมีต่าง ๆ ที่มีการใช้ร่วมกัน  
 - พัฒนาความโปร่งใสในการวิเคราะห์ความเสี่ยงในห่วงโซ่อาหาร ส่งเสริมความร่วมมือในการทำงาน
ระหว่างหน่วยงานวิทยาศาสตร์ต่าง ๆ  
 4) ยุทธศาสตร์ Farm to Fork  

 - สนับสนุนระบบอาหารที่ปลอดภัยและยั่งยืน ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อม สภาพภูมิอากาศ 
สังคมและเศรษฐกิจ  
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 - พัฒนาความโปร่งใสในการให้ข้อมูลผู้บริโภค  
 - ปรับปรุงการติดฉลากโภชนาการ สุขภาพ หรือสวัสดิภาพสัตว ์ให้ม ีความสอดคล้องกัน  
ในตลาดสหภาพยุโรป  
 - ยุทธศาสตร์การต่อต้านการปลอมแปลงอาหาร ลดการสูญเสียและการทิ้งอาหารโดยไม่จำเป็น
ตลอดห่วงโซ่อุปทาน 

• นาย Virginijus Sinkevicius กรรมาธิการยุโรปด้านสิ่งแวดล้อม ทะเล และประมง ได้รับมอบหมาย
ให้ผลักดันภารกิจด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจทางทะเล และการประมงต่าง ๆ ดังนี้ 

1) จัดทำยุทธศาสตร์ความหลากหลายทางชีวภาพฉบับใหม่สำหรับปี 2573 
 - การผนวกเป้าหมายการเสริมสร้างความหลากหลายทางชีวภาพในนโยบายที่เกี่ยวข้องทุกระดับ 
อาทิ นโยบายการค้า เกษตร ประมง สิ่งแวดล้อม และพลังงาน 
 - เป้าหมายการเสริมสร้างความหลากหลายทางชีวภาพต้องสามารถวัดผลและตรวจสอบได้  
 - เพ่ิมเงินทุนสนับสนุนมาตรการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ  
 - การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพในทะเลและระบบนิเวศชายฝั่ง 
 - การบังคับใช้มาตรการการติดฉลากเพ่ือส่งเสริมห่วงโซ่อุปทานที่ปลอดการตัดไม้ทำลายป่า 
 - การจัดทำความร่วมมือในการปกป้องสิ่งแวดล้อมและความหลากหลายทางชีวภาพ และขยายพื้นที่
คุ้มครองทางทะเลเพิ่มข้ึนเป็นร้อยละ 30 ในปี 2563 (จากเดิมที่ร้อยละ 10) 
 - การผนวกเป้าหมาย zero-pollution ในกฎระเบียบการขึ ้นทะเบียนและการควบคุมสารเคมี 
(REACH) เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ปลอดสารพิษ (non-toxic strategy) และการพัฒนานวัตกรรมเพื่อทดแทน
การใช้สารอันตราย สารปราบศัตรูพืช หรือสารเคมีกลุ่มที่รบกวนการทำงานของต่อมไร้ท่อ 
 - การสนับสนุนให้ประเทศสมาชิกฯ จัดการมลภาวะทางอากาศให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้  
ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการผลิตและใช้พลังงาน รวมทั้งลดมลภาวะจากภาคการเกษตร 

2) จัดทำแผนปฏิบัติการเศรษฐกิจหมุนเวียนฉบับใหม่  
 - ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่มาจากการผลิตและบริโภค  
 - การยกเลิกการใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีอายุสั้นหรือใช้งานได้เพียงครั้งเดียว  
 - การปรับปรุงแผนด้านเศรษฐกิจหมุนเวียนใหม่ โดยให้ครอบคลุมถึงวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ทั้งหมด  
 - การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐที่มีการพิจารณาถึงสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน  
 - การสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือผลักดันให้ภาคเอกชนก้าวเข้าสู่เศรษฐกิจหมุนเวียน  
 - การผนวกเป้าหมายความยั่งยืนและการหมุนเวียนในกลยุทธ์เศรษฐกิจชีวภาพ  
 - การสนับสนุนการนำวัสดุที่ปลอดภัยจากสารอันตรายกลับมาใช้ใหม่  

3) การแก้ปัญหาไมโครพลาสติก และปัญหาผลิตภัณฑ์พลาสติกในทะเล  
 - ภายในปี 2573 บรรจุภัณฑ์พลาสติกต้องสามารถนำกลับมาใช้ซ้ำหรือแปรรูปใช้ใหม่ได้  
 - การผลักดันประเด็นการแก้ไขปัญหามลภาวะจากพลาสติกและขยะพลาสติกในระดับทวิภาคีและพหุภาคี 
 - สนับสนุนโครงการด้านการจัดการทะเลและมหาสมุทรอย่างยั่งยืน 
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4) การปฏิรูปนโยบายประมงร่วม  
 - ปรับปรุงข้อบังคับด้านการนำสัตว์น้ำขึ้นฝั่ง การบริหารจัดการประมงอย่างต่อเนื่อง การควบคุม
และการบังคับใช้กฎหมายที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งการทำประมงที่ไม่เกินระดับผลผลิตสูงสุดที่ยั่งยืน 
 - สนับสนุนการวิจัยเพ่ือให้การทำประมงมีความยั่งยืนมากขึ้น รวมทั้งส่งเสริมการใช้อุปกรณ์จับสัตว์น้ำ
ที่เหมาะสม  
 - รับรองการนำเข้าสินค้าสัตว์น้ำจากแหล่งที่ทำประมงอย่างถูกกฎหมาย สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ 
และใช้เครื่องมือดิจิตอล เพ่ือควบคุมการนำเข้าสินค้าดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

5)  การประเมินนโยบายประมงร่วมในปี 2565  
 การประเมินนโยบายประมงร่วม ในปี 2565 เพ่ือระบุถึงปัญหาที่ยังไม่ครอบคลุมภายใต้นโยบายที่ใช้อยู่
ในปัจจุบัน  
 6) ยุทธศาสตร์ Farm to fork 
 - สินค้าสัตว์น้ำที่จำหน่ายในสหภาพยุโรปจะต้องสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ทุกขั้นตอน และ
รับรองว่าสินค้าดังกล่าวมีมาตรฐานที่สอดคล้องกับกำหนดของสหภาพยุโรป   
 - การติดฉลากเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (green label) เพื่อรับรองว่าสินค้าสัตว์น้ำมาจากการทำ
ประมงหรือการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอย่างยั่งยืน 
 7) การบริหารจัดการกิจการทางทะเลที่ดี 
 - เปน็ผู้นำในการผลักดันให้มีการบริหารจัดการทางทะเลที่ดี เพ่ือให้บรรลุเปา้หมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 - การแก้ไขปัญหาการทำประมงเกินระดับที่กำหนดทั้งในสหภาพยุโรปและระดับนานาชาติ 
 - การจัดทำกฎหมายด้านการอนุรักษ์และการปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืนในเขต
ทะเลหลวง  

8) การต่อต้านการอุดหนุนภาคประมงท่ีส่งผลเสียต่อปริมาณสัตว์น้ำ  
 - นโยบายการไม่ผ่อนปรน (zero-tolerance approach) ต่อการทำประมง IUU และปกป้องตลาด
สหภาพยุโรปจากสินค้าสัตว์น้ำที่มาจากห่วงโซ่อุปทานที่ไม่ยั่งยืน 
 - การรณรงค์ให้ยกเลิกการอุดหนุนภาคประมงที่นำไปสู่การทำประมงที่มากเกินไปและการทำประมง 
ที่ผิดกฎหมาย  

9) แนวทางใหม่สำหรับเศรษฐกิจสีน้ำเงินที่ย่ังยืน 
 การใช้ทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืน เพ่ือเสริมสร้างเศรษฐกิจ พัฒนาการดำรง ชีวิตให้ดีขึ้น สร้างงาน 
และปกป้องระบบนิเวศทางทะเลให้อยู่ในสภาพดี  
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• นาย Janusz Wojciechowski กรรมาธิการยุโรปด้านการเกษตรและการพัฒนาชนบท ได้รับมอบหมาย 
ให้ผลักดันนโยบายสำคัญและภารกิจด้านการเกษตรและการพัฒนาชนบท และประเด็นที่เกี่ยวข้องกับนโยบาย
เกษตรต่าง ๆ ดังนี้ 

1) การปฏิรูปนโบายเกษตรร่วมหลังปี 2563 (CAP post-2020)  
 - นโยบาย CAP ที่ส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (green CAP) และแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ ซึ่งมีการใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าและสามารถวัดผลลัพธ์ได้ โดยเกษตรกรจะต้องยึดแนวทางปฏิบัติที่ดี  
ในการทำเกษตร เช่น ปลูกพืชหมุนเวียน มีระบบเตรียมดินที่เหมาะสม และเพ่ิมประสิทธิภาพในการกักเก็บคาร์บอน เป็นต้น 
 - การอุดหนุนเกษตรกรอย่างมีประสิทธิภาพ ยืดหยุ่น เป็นธรรม และสอดคล้องกับเงื่อนไขและกลุ่มเกษตร
เป้าหมายอย่างแท้จริง เช่น เกษตรกรครอบครัว (family farms) และเกษตรกรรุ่นใหม่ (young farmers)  
 - ส่งเสริมการกำหนดเงื่อนไขการอุดหนุนของประเทศสมาชิกฯ เพื่อให้เป็นไปตามความต้องการจำเพาะ
ของแต่ละประเทศ 
 - สนับสนุนเกษตรกรในการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อม รวมทั้งสร้างแรงจูงใจให้เกษตรกร
มีส่วนร่วมในโครงการสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ  
 - ยกระดับการใช้เทคโนโลยีดิจิตอล สนับสนุนนวัตกรรมและการวิจัย และการถ่ายทอดความรู้ 
 - เสริมสร้างความสามารถในการแข่งขัน ให้ความช่วยเหลือแก่เกษตรกรรุ่นใหม่ และรับรองผลตอบแทน
ที่เป็นธรรม  
 2) ยุทธศาสตร์ Farm to Fork  

- พัฒนาระบบการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารที ่ยั ่งยืน และสอดคล้องกับเป้าหมาย  European 
Green Deal  

- สนับสนุนการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารที่ปลอดภัย มีคุณภาพสูง มีคุณค่าทางโภชนาการ และราคา
ที่เหมาะสม 

- ลดการพึ่งพาการใช้สารปราบศัตรูพืชและสารเคมี โดยสนับสนุนทางเลือกอื่น ๆ ในการอารักขาพืชที ่มี
ความยั่งยืนมากกว่า 

- สนับสนุนการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม รวมทั้งปกป้องทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ 
 3) การพัฒนาชนบทในระยะยาว  
 ส่งเสริมการพัฒนายุทธศาสตร์ระดับประเทศ (national strategic plan) เพื ่อรองรับความ
ต้องการจำเพาะของพ้ืนที่ชนบทนั้น ๆ 

4) การค้าสินค้าเกษตรและอาหาร 
- สนับสนุนนโยบายการค้าสินค้าเกษตรและอาหารที่มีความปลอดภัย คุณภาพสูง ยั่งยืน และเป็น

มิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งปกป้องผลประโยชน์ของเกษตรกรและผู้บริโภคในสหภาพยุโรป 
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- ผลักดันการส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารที่มีคุณภาพและมาตรฐานสูง ในขณะที่การนำเข้าสินค้า
ดังกล่าวจากประเทศที่สามจะต้องสอดคล้องกับกฎระเบียบที่เก่ียวข้องของสหภาพยุโรป  

- ผนวกประเด็นการพัฒนาอย่างยั่งยืนในการจัดทำข้อตกลงการค้าร่วมฯ โดยมีมาตรการติดตาม
ความคืบหน้าการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมของประเทศท่ีสามอย่างใกล้ชิด 
 5) สร้างความสมดุลของอำนาจต่อรองในห่วงโซ่อุปทานอาหาร  

- สนับสนุนการรวมกลุ ่มเกษตรกรในลักษณะองค์กรผู ้ผลิต (POs) เพื่อช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย 
ในการดำเนินงานและเพ่ิมอำนาจต่อรอง  

- ร่วมพัฒนาแนวทางปฏิบัติที่ดีในการต่อสู้กับการค้าที่ไม่เป็นธรรม (Unfair Trading Practices: UTP) 
ที่ผ่านการรับรองเมื่อเดือนเมษายน ๒5๖๒ และจะมีผลการบังคับใช้ในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔  

- สนับสนุนประเทศสมาชิกฯ ในการพัฒนาระบบรายงานข้อมูลตามกฎระเบียบว่าด้วยการพัฒนา
ความโปร่งใสในห่วงโซ่อุปทาน (market transparency) ซึ่งมีผลเริ่มบังคับใช้ตั้งแต่เดือนมกราคม ๒๕๖๒ เป็นต้นไป 
เพ่ือเปิดเผยข้อมูลราคาสินค้าเกษตรในทุกข้ันตอนของการผลิต 

- สนับสนุนการปรับใช้ข้อกำหนดด้านการแข่งขันทางการค้า (competition rules) โดยเกษตรกร
สามารถรวมตัวและดำเนินการร่วมกัน เพ่ือลดความเสี่ยงจากความไม่แน่นอนของตลาด เพ่ิมอำนาจการต่อรอง และ
ยกระดับการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม 
 6) นวัตกรรมและเทคโนโลยี  

- เสริมสร้างความรู้และทักษะให้แก่เกษตรกรผ่านโครงการฝึกอบรมต่าง ๆ  
- พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี รวมทั้งขยายการเชื่อมต่อ

อินเตอร์เน็ตครอบคลุมพ้ืนที่ชนบทมากยิ่งขึ้น  
- จัดสรรงบประมาณในการส่งเสริมความรู้ นวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิตอล  

• นาย Valdis Dombrovskis กรรมาธิการยุโรปด้านการค้า (แทนนาย Phil Hogan ที่ได้ลาออกไป) ได้รับ
มอบหมายให้สานต่อการผลักดันนโยบายสำคัญและภารกิจด้านการค้าต่าง ๆ ดังนี้ 

- รักษาผลประโยชน์ทางการค้าของสหภาพยุโรป 
- ปกป้องสหภาพยุโรปจากการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม และสร้างโอกาสในการแข่งขันที่เท่าเทียมกัน 
- ส่งเสริมคุณค่า (value) และมาตรฐาน (standard) ของสหภาพยุโรป 
- ยึดมั่นหลักการการค้าที่เปิดเผย ยุติธรรม และเป็นไปตามกฎระเบียบ 
- เชื่อมโยงนโยบายการค้ากับเป้าหมายหรือนโยบายอ่ืน ๆ เช่น นโยบาย European Green Deal 
- เจรจาความสัมพันธ์ทางการค้ากับสหราชอาณาจักรหลัง Brexit 
- ผลักดันการใช้ประโยชน์จากข้อตกลงการค้าร่วม (FTA) ระหว่างสหภาพยุโรปกับประเทศที่สามต่าง ๆ 

เพ่ือเสริมสร้างโอกาสทางการค้า การจ้างงาน และเศรษฐกิจ รวมทั้งติดตามการปฏิบัติตามข้อตกลงการค้าร่วมต่าง ๆ 
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- เร่งหาข้อยุติต่อ FTA ที่คงค้าง เช่น FTA ระหว่างสหภาพยุโรปกับออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ ข้อตกลง
ว่าด้วยการลงทุนกับประเทศจีน ความตกลงว่าด้วย e-commerce ของ องค์การการค้าโลก (WTO) และการเจรจา
หุ้นส่วนทางการค้าและการลงทุนกับแอฟริกา เป็นต้น 

- ยกระดับนโยบายการค้าระหว่างประเทศ โดยขยายขอบเขตความร่วมมือกับประเทศที่สาม เพื่อให้
ครอบคลุมประเด็นสำคัญต่าง ๆ เช่น การพัฒนาอย่างยั่งยืน การแก้ไขปัญหาสภาพภูมิอากาศ การปกป้องสิ่งแวดล้อม 
การคุ้มครองแรงงาน รวมทั้งการติดตามผลการดำเนินงานในประเด็นดังกล่าว เป็นต้น 

- ทบทวนการให้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรเป็นการทั่วไป (GSP) เพื่อรับรองว่าเป็นระบบที่ช่วยขจัด
ปัญหาความยากจน และส่งเสริมการพัฒนาในประเทศท่ีได้รับสิทธิอย่างแท้จริง  

- นำระบบการเรียกเก็บภาษีคาร์บอนข้ามพรมแดน (Carbon Border Tax) มาใช้ 
- ผลักดันการปฏิรูปกฎระเบียบการค้าของ WTO โดยเฉพาะการอุดหนุนภาคอุตสาหกรรม การถ่ายโอน

เทคโนโลยี และกระบวนการระงับข้อพิพาท 

3.2 Brexit 

 ตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม 2563 สหราชอาณาจักรได้สิ้นสุดสถานะการเป็นประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป
อย่างเป็นทางการ โดยมีช่วงเวลาเปลี่ยนผ่านไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 เพื่อให้ทั้งสองฝ่ายเจรจาและจัดทำ
ข้อตกลงการค้าระหว่างกัน อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการร่วมฯ สามารถขยายช่วงเวลาเปลี่ยนผ่านได้อีก 1 – 2 ปี 
หากไม่สามารถหาข้อยุติในข้อตกลงการค้าร่วมได้ อย่างไรก็ตาม นายบอริส จอห์นสัน (นายกรัฐมนตรีสหราชอาณาจักร) 
ประกาศว่า ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 เป็นต้นไป จะเป็นการสิ้นสุดช่วงเวลาเปลี่ยนผ่าน (transition period) 
ดังนั้น ไม่ว่าผลของการเจรจาข้อตกลงเพ่ือกำหนดความสัมพันธ์ฉบับใหม่ระหว่างสหภาพยุโรปกับสหราชอาณาจักร
จะเป็นอย่างไร สหราชอาณาจักรก็จะไม่อยู่ในระบบตลาดเดียวของสหภาพยุโรป และกฎหมายของสหภาพยุโรป 
ก็จะไม่มีผลบังคับใช้ในสหราชอาณาจักรอีกต่อไป 
 ท่าทกีารเจรจาหารือถึงข้อตกลงของสหภาพยุโรปและสหราชอาณาจักร มีดังนี้ 

1. สหภาพยุโรปจะยอมเปิดตลาดให้สหราชอาณาจักรแบบปลอดภาษีและปลอดโควตา (Zero Tariffs, 
Zero Quotas) ก็ต่อเมื ่อสหราชอาณาจักรยอมรับกฎเกณฑ์เพื ่อสร้างความเสมอภาคในการแข่งขันทางธุรกิจ 
(Level playing field) และสิทธิของชาวประมงยุโรปในน่านน้ำของสหราชอาณาจักร  

2. สหราชอาณาจักรประสงค์ทวงคืน “อธิปไตย” ของตน และไม่อยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ของสหภาพยุโรป 
อีกต่อไป  
 ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2563 สหภาพยุโรปและสหราชอาณาจักรได้มีการเจรจาหารือถึงข้อตกลงดังกล่าวแล้ว
จำนวน 8 รอบ โดยทั้งสองฝ่ายยังไม่สามารถตกลงกันได้ในประเด็นสำคัญ ได้แก่ การประมง และเรื่องกฎกติกาการแข่งขัน
ที่เท่าเทียมกัน (level playing field) โดยสหภาพยุโรปประสงค์ให้สหราชอาณาจักรมีกฎระเบียบเรื่องการให้
ความช่วยเหลือของรัฐ (state aid rules) ที่มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น (รัฐบาลให้การสนับสนุนบริษัทเอกชนบางราย 
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ผ่านรูปแบบของการให้เงินอุดหนุน การลดหย่อนภาษี การค้ำประกัน หรือการเข้าถือหุ้น ซึ่งทำให้บริษัทดังกล่าว
ได้เปรียบกว่าบริษัทของประเทศอื่น ๆ ที่ไม่ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ) เพื่อป้องกันไม่ให้บริษัทของสหราช
อาณาจักรได้เปรียบบริษัทของประเทศสมาชิกฯ อื่น ๆ ในขณะที่สหราชอาณาจักรยืนยันที่จะรักษาความยืดหยุ่น
ของกฎระเบียบ เพื่อเป็นการช่วยเหลือบริษัทของตนให้พ้นวิกฤตโควิด-19 และปฏิเสธที่จะจัดทำกฎระเบียบใหม่
ตามท่ีสหภาพยุโรปเรียกร้อง 
 ผลการเจรจา 

1. เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2563 นาง Ursula von der Leyen (ประธานคณะกรรมาธิการยุโรป) ได้ออก
แถลงการณ์ถึงข้อยุติร่วมต่อร่างข้อตกลงการค้าและความร่วมมือระหว่างสหภาพยุโรปกับสหราชอาณาจักร (EU-UK 
Trade and Cooperation Agreement) หลังจากที่ทั้งสองฝ่ายได้มีการเจรจาหารือในประเด็นต่าง ๆ ตั้งแต่เดือน
มีนาคม 2563 โดยนาง Ursula เห็นว่า ข้อตกลงดังกล่าวมีความเป็นธรรมและสมดุล (fair and balanced agreement) 
ในการปกป้องผลประโยชน์ รับรองการแข่งขันที่เป็นธรรม และมีความสำคัญต่อการทำประมงของสหภาพยุโรป  

2. ร่างข้อตกลงการค้าและความร่วมมือระหว่างสหภาพยุโรปกับสหราชอาณาจักร ครอบคลุม 3 เสาหลัก 
(main pillars) ดังนี้ 

2.1 ข้อตกลงการค้าเสรี ครอบคลุมการค้าสินค้า การบริการ การลงทุน การแข่งขัน ความช่วยเหลือจากภาครัฐ 
ความโปร่งใสด้านการจัดเก็บภาษี การขนส่ง พลังงานและความยั่งยืน และการประมง โดยมีมาตรการต่าง ๆ อาท ิ

2.1.1 รับรองสิทธิด้านการค้าสินค้าที่ปลอดภาษี (zero tariffs) และโควตาการนำเข้า (zero quotas) 
โดยจะต้องปฏิบัติตามกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า (rules of origin) 

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

2.1.3 คุ้มครองสิทธิและกิจกรรมด้านการประมงของทั้งสองฝ่าย ภายใต้กรอบความร่วมมือด้าน 
การจัดการปริมาณสัตว์น้ำ (fish stocks) ในน่านน้ำของสหภาพยุโรปและสหราชอาณาจักร โดยมีระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน 
๕.๕ ปี  

2.1.4 รักษาความเชื่อมโยงด้านการขนส่งทางอากาศ ทางบก และทางเรือ ภายใต้หลักการการแข่งขัน
อย่างยุติธรรม เพ่ือไม่เป็นการริดรอนสิทธิของผู้โดยสารและแรงงาน รวมทั้งความปลอดภัยด้านการขนส่ง 

2.1.5 รับรองการค้าพลังงานที่เป็นธรรมและโปร่งใส มาตรฐานด้านความปลอดภัยนอกชายฝั่ง และ
การผลิตพลังงานทดแทน 

2.1.6 สหราชอาณาจักรสามารถมีส่วนร่วมในโครงการต่าง ๆ  ของสหภาพยุโรป สำหรับปี ๒๕๖๔ – ๒๕๗๐ 
2.2 การปกป้องประชาชน ความร่วมมือด้านการบังคับใช้กฎหมาย อาทิ กฎหมายอาชญากรรม และ

ประมวลกฎหมาย (civil law) 
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2.3 การปกครอง กำหนดแนวทางการดำเนินงานและการควบคุมข้อตกลงฯ รวมทั้งกลไกการระงับ 
ข้อพิพาท 

 ขั้นตอนต่อไปของสหภาพยุโรปและสหราชอาณาจักร 
เนื่องจากช่วงเวลาเปลี่ยนผ่านของสหราชอาณาจักรต่อการถอนตัวออกจากการเป็นประเทศสมาชิกสหภาพ

ยุโรปจะสิ้นสุดลงในวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และร่างข้อตกลงฯ จำเป็นต้องผ่านการเห็นชอบของรัฐสภายุโรปและ
คณะมนตรียุโรป คณะกรรมาธิการยุโรปจึงเห็นควรเสนอให้ร่างข้อตกลงฯ มีผลบังคับใช้เป็นการชั่วคราวตั้งแต่วันที่ 
1 มกราคม 2564 - 28 กุมภาพันธ์ 2564 ในขณะที่สหราชอาณาจักรจะมีการนำเสนอ ในที่ประชุมรัฐสภาในวันที่ 
30 ธันวาคม 2563 เพ่ือให้ความเป็นชอบต่อร่างข้อตกลงฯ ต่อไป 

การเปลี่ยนแปลงด้านการค้าสินค้าเกษตรระหว่างสหภาพยุโรปกับสหราชอาณาจักร 
1. ข้อตกลงดังกล่าวถือเป็นข้อตกลงที่สำคัญที่สุดของทั้งสหภาพยุโรปและสหราชอาณาจักร ซึ่งครอบคลุม

การค้าสินค้ามูลค่าประมาณ 26.4 ล้านล้านบาท ที่ได้รับสิทธิด้านการปลอดภาษี (zero tariffs) และโควตาการนำเข้า 
(zero quotas) โดยจะต้องปฏิบัติตามกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า (rules of origin) อย่างไรก็ตาม สินค้าเกษตรและ
อาหารของแต่ละฝ่ายจะต้องผ่านการตรวจสอบควบคุมด้านมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชเหมือนประเทศ  
ที่สามอ่ืน ๆ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อต้นทุนของผู้ประกอบการของทั้งสองฝ่าย 

2. ภายใต้กรอบความร่วมมือด้านการจัดการปริมาณสัตว์น้ำในน่านน้ำของสหภาพยุโรปและสหราชอาณาจักร 
ที่มีระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน 5.5 ปี สหภาพยุโรปจะต้องส่งมอบร้อยละ 25 ของโควตาการจับสัตว์น้ำ (ในน่านน้ำของ 
สหราชอาณาจักร) ที่มีอยู่ในปัจจุบันให้แก่สหราชอาณาจักร ในขณะเดียวกัน  สหราชอาณาจักรจะอนุญาตให้
ประเทศสมาชิกฯ สามารถทำการประมงในน่านน้ำของสหราชอาณาจักรได้ อย่างไรก็ตาม หลังจากระยะเวลาเปลี่ยน
ผ่านดังกล่าวสิ้นสุดลง ทั้งสองฝ่ายจะต้องมีการหารือถึงการจัดสรรโควตาการจับสัตว์น้ำ/ปี รวมทั้งการอนุญาตการทำ
ประมงในน่านน้ำของแต่ละฝ่าย  

สิ่งท่ีจะต้องติดตาม อาทิ 
1. การกำหนดกฎระเบียบและมาตรการนำเข้าสินค้าเกษตรและอาหารของสหราชอาณาจักร 
2. แผนการจัดเก็บภาษีศุลกากรของสหราชอาณาจักร อาทิ ยกเลิกการเก็บภาษีศุลกากรต่อสินค้านำเข้าที่

เป็นปัจจัยสำคัญในการผลิต ยกเลิกการเก็บภาษีศุลกากรต่อสินค้านำเข้าที่ไม่สามารถผลิตได้หรือผลิตได้ในจำนวนจำกัด 
ยกเลิกการเก็บภาษีศุลกากรต่อสินค้านำเข้าที่มีอัตราภาษีที่ร้อยละ 2.5 หรือต่ำกว่า (nuisance tariff) และกำหนด
อัตราภาษีศุลกากรเดียวสำหรับสินค้าเกษตรในแต่ละพิกัด เพ่ืออำนวยความสะดวกแก่ผู้นำเข้า  

3. การจัดสรรโควตาอัตราภาษี (tariff rate quotas) สำหรับการนำเข้าสินค้าเกษตรของสหราชอาณาจักร 
ซึ่งยังอยู่ระหว่างการพิจารณา อย่างไรก็ตาม สหภาพยุโรปได้มีการจัดสรรโควตาอัตราภาษีสำหรับสินค้าดังกล่าว
ให้แก่ประเทศท่ีสามเป็นที่เรียบร้อยแล้ว   
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3.3 ข้อตกลงทางการค้าของสหภาพยุโรปกับประเทศที่สาม 

 3.3.1)  ความตกลงการค้าระหว่างสหภาพยุโรป - เม็กซิโก (ฉบับใหม่)  
เป็นการแก้ไขความตกลงฯ ฉบับแรก ที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ปี 2543 โดยเมื่อปี 2559 ทั้งสองฝ่ายได้ตกลง

ที่จะการเจรจาปรับปรุงความตกลงดังกล่าวให้มีความทันสมัย  
เมื่อเดือนเมษายน 2563 นาย Phil Hogan (อดีตกรรมาธิการยุโรปด้านการค้า) และนาย Graciela 

Márquez (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจของเม็กซิโก) ได้บรรลุข้อตกลงในประเด็นคงค้างเรื ่องขอบเขต 
การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐในลักษณะต่างตอบแทน (reciprocal) ที่มีความโปร่งใส โดยทั้งสองฝ่ายจะต้องดําเนิน
กระบวนการภายในสําหรับการลงนามและให้สัตยาบันต่อไป ทั้งนี้ ความตกลงการค้าระหว่างสหภาพยุโรป - เม็กซิโก 
(ฉบับใหม่) ครอบคลุมประเด็นสําคัญต่าง ๆ ดังนี้  

- การค้าสินค้าเกือบทุกรายการระหว่างสหภาพยุโรปกับเม็กซิโกจะปลอดภาษี 
- การพัฒนาอย่างยั่งยืน (ครอบคลุมความตกลงปารีส ว่าด้วย การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ)  
- การคุ้มครองนักลงทุน  
- การลดขั้นตอนของกระบวนการด้านศุลกากร และ  
- การต่อสู้กับปัญหาคอร์รัปชั่น การฉ้อโกง และการฟอกเงิน 

3.3.2) ความตกลงการค้าระหว่างสหภาพยุโรป - แคนาดา (CETA) มีผลบังคับใช้เป็นการชั่วคราวตั้งแตป่ี 
2560 อย่างไรก็ตาม ข้อบทเรื่องการลงทุนจําเป็นต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภาของประเทศสมาชิกฯ 27 ประเทศ 
ก่อนที่สหภาพยุโรปจะสามารถให้สัตยาบันในส่วนการลงทุนได้ ซึ่งในปัจจุบันประเทศสมาชิกฯ อยู่ระหว่างการ
ดําเนินกระบวนการขอความเห็นชอบ ทั้งนี้ ในปัจจุบันมีประเทศสมาชิกฯ ที่ให้ความเห็นชอบแล้ว 14 ประเทศ 

3.3.3)  ความตกลงการค้าระหว่างสหภาพยุโรป – สิงคโปร์ (EUSFTA) เมื่อปี 2553 สหภาพยุโรปและ
สิงคโปร์ได้เปิดการเจรจาข้อตกลงเขตการค้าเสรี (EU - Singapore Free Trade Agreement : EUSFTA) และ
ข้อตกลงการคุ้มครองการลงทุน (EU - Singapore Investment protection Agreement : EUSIPA) ซึ่งทั้งสองฝ่ายได้มี
การลงนามร ่วมในข ้อตกลงด ังกล ่าวเม ื ่อว ันที ่  19 ตุลาคม 2561 ทั ้งน ี ้  เม ื ่อว ันที ่  8 พฤศจิกายน 2562  
คณะมนตรียุโรปได้เห็นชอบและลงนามใน EUSFTA ส่งผลให้ข้อตกลงเขตการค้าเสรีระหว่างสหภาพยุโรปกับ
สิงคโปร์มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป อย่างไรก็ตาม ข้อตกลง EUSIPA อยู่ระหว่าง 
การให้สัตยาบันของแต่ละประเทศสมาชิกฯ ซึ่งคาดว่าน่าจะแล้วเสร็จภายในปี 2564 
 3.3.4)  ความตกลงการค้าระหว่างสหภาพยุโรป – เวียดนาม (EVFTA) เมื ่อปี 2555 สหภาพยุโรปและ
เวียดนามได้เปิดการเจรจาความตกลงเขตการค้าเสรี (EU - Vietnam Free Trade Agreement : EVFTA) โดยมี
การเจรจาทั้งหมด 14 รอบในช่วง 3 ปี ซึ่งสามารถหาข้อยุติร่วมกันได้ในเดือนธันวาคม 2558 ทั้งนี้ EVFTA ได้มีผล
บังคับใช้แล้วตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป  
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 3.3.5)  ความตกลงการค้าระหว่างสหภาพยุโรปกับประเทศที่สาม ภายใต้การนำของเยอรมนี  
 เยอรมนีเข้ารับตำแหน่งประธานคณะมนตรีแห่งสหภาพยุโรป ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม - 31 ธันวาคม 
2563 โดยมีโปรตุเกสและสโลวาเนียจะเข้ารับตําแหน่งประธานฯ ต่อในช่วงวันที่ 1 มกราคม - 30 มิถุนายน 2564 
และวันที่ 1 กรกฎาคม - 31 ธันวาคม 2563 ตามลําดับ ซึ่งตามธรรมเนียมปฏิบัติ ประเทศสมาชิกฯ 3 ประเทศ ที่จะ
เข้ารับตําแหน่งประธานฯ ในช่วงต่อกันจะจัดทําแผนการดํารงตําแหน่งร่วมกัน เพื่อกำหนดทิศทางการดำเนินงานต่าง ๆ 
โดยในประเด็นการค้ามีสาระสําคัญดังนี้  
 - ยึดมั่นหลักการ “นโยบายด้านการค้าที่มีลักษณะเปิด มีความมุ่งมั่น และเป็นธรรม (open, ambitious 
and fair trade policy)” รวมทั้งเรียกร้องให้มีการปฏิรูปองค์การการค้าโลก เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับ
กรอบพหุภาคี  
 - เจรจาความตกลงฯ กับอินโดนีเซีย ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ให้เสร็จภายในปี 2564  
 - ผลักดันการเจรจาความตกลงฯ กับ Mercosur 
 - ปรับปรุงความตกลงฯ กับชิลีให้มีความทันสมัย  
 - รื้อฟ้ืนการเจรจาความตกลงฯ กับอินเดีย  
 - หาข้อสรุปต่อประเด็นที่สหภาพยุโรปกับสหรัฐอเมริกายังไม่สามารถตกลงกันไม่ได้  
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• European Green Deal 
  European Green Deal เป็นความพยายามของคณะกรรมาธิการยุโรปชุดปัจจุบันในการแก้ไขปัญหา
สภาวะโลกร้อน การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ปัญหามลพิษ และรักษาความหลากหลายทางชีวภาพ  
เพื่อเสริมสร้างให้สหภาพยุโรปเป็นภูมิภาคที่ปลอดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายในปี 2593 และเป็นผู้นำด้าน
อุตสาหกรรมเพ่ือสิ่งแวดล้อม 
 นอกจากนี้ European Green Deal ยังถือเป็นการปฏิรูปโครงสร้างระบบเศรษฐกิจของสหภาพยุโรป 
เพื่อให้เกิดการพัฒนาและเติบโตอย่างยั่งยืน เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน รวมทั้งยกระดับความเป็นอยู่ของ
ประชาชนในสหภาพยุโรป ผ่านการสร้างระบบอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ครอบคลุม
ตั้งแต่การปฏิรูปการผลิตสินค้าเกษตรและอาหาร การก่อสร้างอาคารพาณิชย์และที่อยู่อาศัยที่ประหยัดพลังงาน 
การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสะอาด ไปจนถึงการปรับปรุงระบบการขนส่งที ่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
โดยมาตรการที่สำคัญภายใต้ European Green Deal มีดังนี้ 

1) การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก สหภาพยุโรปยกระดับการต่อสู้กับปัญหาสภาวะโลกร้อน จากเดิม
ตั้งเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกไว้ที่ร้อยละ 40 แต่จะปรับเป้าหมายใหม่เป็นลดลงอย่างน้อยร้อยละ 
55 ภายในปี 2573 และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจะต้องเหลือศูนย์ (climate neutral) ภายในปี 2593 นอกจากนี้ 
คณะกรรมาธิการยุโรปจะทบทวนและแก้ไขกฎระเบียบต่าง ๆ เช่น กฎระเบียบพลังงานหมุนเวียน (Renewable 
Energy Directive) และกฎระเบียบประสิทธิภาพทางพลังงาน (Energy Efficiency Directive, EED) เป็นต้น เพื่อให้
สอดคล้องกับมาตรการดังกล่าว 

2) เศรษฐกิจหมุนเวียน กำหนดนโยบายสินค้ายั่งยืนเพ่ือลดปริมาณการใช้วัตถุดิบอย่างสิ้นเปลือง สามารถ
นำไปรีไซเคิล และใช้พลังงานสะอาดในการผลิต ครอบคลุมอุตสาหกรรมเหล็ก ซีเมนต์ และสิ่งทอ 

3) การปรับปรุงอาคาร บังคับใช้กฎหมายประสิทธิการใช้พลังงานของอาคาร (Energy Performance of 
Building Directive) ซึ่งจะเร่งอัตราการปรับปรุงอาคารในสหภาพยุโรป เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานของ
อาคารใหม่ และส่งเสริมการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาติดตั้งเพื่อให้พัฒนาไปสู่อาคารอัจฉริยะ (smart building)  
ซึ่งจะทำให้การใช้พลังงาน และการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากอาคารลดลง 

4) สร้างสิ่งแวดล้อมไร้มลพิษ ออกแผนปฏิบัติการปลอดมลพิษในอากาศ น้ำ และดิน (Zero pollution 
action plan for air, water and soil) ภายในปี 2564 โดยมุ่งฟื้นฟูแหล่งน้ำบนดินและใต้ดิน คุณภาพอากาศ  
ลดการปลดปล่อยมลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรม สนับสนุนการพัฒนาสารเคมีที่ปลอดภัยต่อประชากรและสิ่งแวดล้อม
ยิ่งขึ้นหรือทางเลือกอ่ืนที่ยั่งยืนมากกว่า 

4. ทิศทางและนโยบายการค้าที่สำคัญของสหภาพยุโรปปี 2563 
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5) อนุรักษ์และฟื้นฟูระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ กำหนดยุทธศาสตร์ความหลากหลายทาง
ชีวภาพฉบับใหม่ ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับการปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพ เพิ่มการคุ้มครองการให้บริการของ
ระบบนิเวศ มุ่งพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานสีเขียว การทำเกษตรและป่าไม้ที่ยั่งยืนมากขึ้น การบริหารจัดการทรัพยากร
สัตว์น้ำที่ดีขึ้น ควบคุมการบุกรุกของสายพันธุ์ต่างถิ่นอย่างเข้มงวด และเพ่ิมบทบาทของสหภาพยุโรปในการต่อสู้กับ
ปัญหาการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพทั่วโลก นอกจากนี้ สหภาพยุโรปเตรียมออกกลยุทธ์ป่าไม้ฉบับใหม่ 
โดยเน้นการปลูกป่า การอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าในสหภาพยุโรป ซึ ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดูดซับก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ ลดโอกาสเกิดไฟไหม้ป่า และยังสนับสนุนเศรษฐกิจชีวภาพ  

6) ยุทธศาสตร์ Farm to Fork ฉบับใหม่ มุ่งพัฒนาระบบอาหารที่ยุติธรรม ดีต่อสุขภาพ และเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม ผ่านการลดการใช้สารกำจัดศัตรูพืช ปุ๋ยเคมี และยาต้านจุลชีพ รับประกันความมั่นคงทางอาหาร 
สนับสนุนการผลิต การบริโภค การค้าและการให้บริการด้านอาหารที่ยั่งยืน ลดความสูญเสียและการทิ้งอาหารอย่าง
สูญเปล่า ต่อสู้กับปัญหาอาหารปลอมแปลง รวมทั้งทบทวนนโยบายเกษตรร่วมเพื่อให้สอดคล้องกับ European 
Green Deal 

7) การขนส่ง กำหนดเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากภาคขนส่งลงร้อยละ 90 ภายในปี 2573 
ขยายโครงการซื้อขายสิทธิ์การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของสหภาพยุโรป (ETS) ให้ครอบคลุมภาคการเดินเรือ ลดการ
จัดสรรใบอนุญาตปล่อยก๊าซเรือนกระจกฟรี (allowances) ของภาคการบิน ส่งเสริมการผลิตและการใช้พลังงาน
ทางเลือกในภาคขนส่ง เพิ่มประสิทธิภาพของระบบขนส่งทั้งทางบก ทางอากาศและการเดินเรือ นอกจากนี้ ภายในปี 
2568 สหภาพยุโรปตั้งเป้าหมายจะติดตั้งสถานีสาธารณะสำหรับชาร์จไฟและเติมเชื้อเพลิงให้เพิ่มขึ้นเป็น 1 ล้านแห่ง 
และมีรถไฟฟ้าที่วิ่งบนถนนยุโรปเพิ่มขึ้นเป็น 13 ล้านคัน  

8) การเงิน จัดสรรงบประมาณรวม 1 แสนล้านยูโรสำหรับปี 2564 - 2570 เพื่ออำนวยความสะดวกและ
กระตุ้นการลงทุนในภาครัฐและภาคเอกชน และเปลี่ยนยุโรปไปสู่สังคมที่มีความเป็นกลางทางด้านสภาพภูมิอากาศ 
(climate neutral) เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีเศรษฐกิจที่สามารถแข่งขันได้และเป็นการเติบโตแบบทั่วถึง  

9) การวิจัยและนวัตกรรม สหภาพยุโรปจัดสรรงบประมาณสำหรับการลงทุนและพัฒนานวัตกรรมผ่าน
โครงการ Horizon Europe รวม 1 แสนล้านยูโรสำหรับช่วงระหว่างปี 2564 - 2570 โดยอย่างน้อยร้อยละ 35  
ของงบประมาณจะถูกนำไปใช้หาทางแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ   

10) ความร่วมมือกับประเทศที่สาม ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศทั้งในระดับทวิภาคี ภูมิภาคหรือ
นานาชาติ เพื่อต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและสนับสนุนการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
ผลักดันให้ประเทศที่สหภาพยุโรปทำข้อตกลงทางการค้าร่วมด้วยยอมรับในข้อผูกพันที่เกี่ยวกับการค้าและการพัฒนา
อย่างยั่งยืน  รวมทั้งร่วมมือกับพันธมิตรในการสร้างตลาดคาร์บอนระหว่างประเทศ (international carbon markets) 
ซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยกระตุ้นให้มีดำเนินงานด้านสภาพภูมิอากาศ  
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• ยุทธ์ศาสตร์จากฟาร์มถึงโต๊ะอาหาร (From Farm to Fork Strategy) 
 ยุทธศาสตร์ Farm to Fork (F2F) มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาระบบการผลิตอาหารที่มีความยั่งยืน ยุติธรรม 
มีประโยชน์ต่อสุขภาพ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ครอบคลุมทั้งห่วงโซ่อุปทานตั้งแต่กระบวนการผลิต การแปรรูป 
การตลาด ไปจนถึงการบริโภคของมนุษย์และสัตว์ นอกจากนี้ ยุทธศาสตร์ F2F ยังเป็นการเสริมสร้างเศรษฐกิจหมุนเวียน 
การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ การปกป้องป่าไม้และสิ่งแวดล้อม และการส่งเสริมสังคมไร้มลพิษ (zero 
pollution) โดยเป้าหมายของยุทธศาสตร์ Farm to Fork มีดังนี้ 

เป้าหมายที่ 1 รับรองการผลิตอาหารที่ยั่งยืน  
− ลดการพึ่งพาสารปราบศัตรูพืช ลดการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชลงร้อยละ 50 และลดการใช้สารปราบ

ศัตรูพืชที่เป็นอันตรายร้อยละ 50 ภายในปี 2573 ทบทวนกฎระเบียบการใช้สารปราบศัตรูพืชอย่างยั่งยืน สนับสนุน
แนวทางป้องกันศัตรูพืชที่มีความเสี่ยงต่ำหรือทางเลือกอื่นที่ไม่ใช่สารเคมี  อาทิ การจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน 
(Intergrated pest management) และอำนวยความสะดวกให้สารกำจัดศัตรูพืชที่ใช้สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ 
วางจำหน่ายในตลาดได้ง่ายข้ึน 

− ลดการใช้ปุ๋ย ลดการสูญเสียธาตุอาหารอย่างน้อยร้อยละ 50 โดยที่ความอุดมสมบูรณ์ของดินต้องไม่ลดลง 
ซึ่งวิธีนี้จะช่วยลดการใช้ปุ๋ยอย่างน้อยร้อยละ 20 ภายในปี 2573 พัฒนาแผนจัดการสารอาหารแบบบูรณาการ สนับสนุน
การให้ปุ๋ยแบบแม่นยำ เผยแพร่แนวทางปฎิบัติที่ดีในการทำเกษตร พัฒนาการใช้ธาตุอาหารให้เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด ลดความสูญเสีย และเพ่ิมการหมุนเวียนในห่วงโซ่อุปทาน 

− สนับสนุนการผลิตพลังงงานหมุนเวียน อาทิ การนำขยะอินทรีย์ ของเสีย ของเหลือใช้ทางการเกษตร
หรือมูลสัตว์มาใช้เป็นวัตถุดิบตั้งต้นในการผลิตก๊าซชีวภาพ การติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ในฟาร์ม ซึ่งนอกจากจะช่วยลด
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากภาคเกษตรและประหยัดค่าใช้จ่ายพลังงานแล้ว ยังสอดคล้องกับนโยบายเศรษฐกิจ
ฐานชีวภาพของสหภาพยุโรป 

− ทบทวนกฎระเบียบการจําหน่ายเมล็ดพันธุ์และส่วนขยายพันธุ์พืช อํานวยความสะดวกต่อการขอขึ้น
ทะเบียนและการนําสายพันธุ์พืชดั้งเดิมหรือถูกปรับปรุงเข้าสู่ตลาด ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการเพ่ิมความหลากหลาย
ทางชีวภาพในการทําเกษตร และสร้างความยืดหยุ่นต่อสภาพภูมิอากาศ  

− ลดการใช้ยาต้านจุลชีพในสัตว์ การใช้ยาในสัตว์มากเกินความจำเป็นหรือใช้อย่างไม่เหมาะสมก่อให้เกิด
ปัญหาต่อสุขภาพมนุษย์ โดยปัญหาการดื้อยาต้านจุลชีพ (AMR) ทำให้ประชากรยุโรปเสียชีวิตราว 33,000 คน/ปี 
คณะกรรมาธิการยุโรปจึงตั้งเป้าหมายลดการจำหน่ายยาต้านจุลชีพให้ฟาร์มเลี้ยงสัตว์อย่างน้อยร้อยละ 50 ภายในปี 2573  

− สวัสดิภาพสัตว์ ทบทวนกฎระเบียบการส่งเสริมสวัสดิภาพสัตว์ เพ่ิมความเข้มงวดในการควบคุมการปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบ และพิจารณาความเป็นไปได้ในการนำฉลากสวัสดิภาพสัตว์มาใช้  

− การผลิตอาหารและวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่ยั่งยืน สนับสนุนการปลูกพืชโปรตีนในยุโรปเพ่ือลดการพ่ึงพา
การนำเข้าโปรตีนอาหารสัตว์ (ถ่ัวเหลือง) ทบทวนกฎระเบียบสารเสริมในอาหารสัตว์ ขยายการอนุญาตใช้สารเสริม



 

 

29 

 

นวัตกรรมใหม่ที่ช่วยพัฒนาการเลี้ยงสัตว์ให้ยั่งยืนขึ้น ปรับปรุงกฎระเบียบการตลาดอาหารสัตว์เพื่อเปิดทางไปสู่  
การนําวัตถุดิบอาหารสัตว์ท่ีย่ังยืนมาใช้ อาทิ ผลิตภัณฑ์ที่เป็นผลพลอยได้จากเศรษฐกิจชีวภาพ โปรตีนจากแมลง สาหร่าย 
และชีวมวลที่ได้จากการหมักมวลชีวภาพ 

− สุขภาพพืช ควบคุมการนำเข้าและเฝ้าระวังปัญหาแมลงหรือโรคพืชในสหภาพยุโรปอย่างเข้มงวด  
โดยเทคโนโลยีชีวภาพหรือผลิตภัณฑ์ที่ใช้สารออกฤทธิ์ชีวภาพอาจเป็นแนวทางต่อสู้กับแมลงหรือโรคพืชที่ยั่งยืนกว่า
สารเคมี อีกทั้งยังปลอดภัยต่อผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม  

− สนับสนุนการเติบโตของภาคเกษตรอินทรีย์ ตั้งเป้าหมายขยายพื้นที่เกษตรอินทรีย์ในสหภาพยุโรป
เพ่ิมข้ึนเป็นอย่างน้อยร้อยละ 25 ภายในปี 2573 โดยอาศัยมาตรการต่าง ๆ ภายใต้นโยบายเกษตรร่วม (CAP) และ
นโยบายประมงร่วม (CFP) อาทิ โครงการ eco-schemes การจ่ายเงินอุดหนุน และการให้บริการด้านคำปรึกษา 
เพ่ือกระตุ้นให้เกษตรกรเปลี่ยนไปสู่การทำฟาร์มเกษตรอินทรีย์หรือการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอินทรีย์เพ่ิมขึ้น นอกจากนี้ 
โครงการส่งเสริมการจำหน่ายและการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เป็นอีกหนทางที่มีส่วนช่วยกระตุ้น
ความต้องการซื้อสินค้าเกษตรอินทรีย์ในสหภาพยุโรป  

− การทำประมงอย่างยั่งยืน ฟ้ืนฟูสต็อกสัตว์น้ำให้กลับคืนสู่ระดับที่ยั่งยืน ลดการทิ้งสัตว์น้ำโดยไม่จำเป็น 
(discarding) เสริมสร้างความร่วมมือในการบริหารจัดการประมงร่วมกับประเทศในแถบชายฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียน 
ทบทวนระบบควบคุมการทำประมงของสหภาพยุโรป ต่อสู้กับปัญหาการฉ้อโกงของสินค้าสัตว์น้ำด้วยระบบตรวจสอบ 
ย้อนกลับ และบังคับใช้ใบรับรองจับสัตว์น้ำดิจิตอล เพื่อป้องกันสินค้าสัตว์ น้ำจากการทำประมงแบบผิดกฎหมาย
ลักลอบนำเข้ามาในสหภาพยุโรป 

− การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ยั่งยืน กองทุนกิจการทะเลและประมงสหภาพยุโรปสนับสนุนการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ำที่ยั่งยืน และการเติบโตของอุตสาหกรรมเพาะเลี้ยงสาหร่าย เพราะมีโอกาสพัฒนาเป็นแหล่งโปรตีนทางเลือก
ใหม่ที่จะนำไปสู่ระบบอาหารที่ยั่งยืน และเสริมสร้างความม่ันคงทางอาหารโลก  
 เป้าหมายที่ 2 รับรองความมั่นคงทางอาหาร 

− เสริมสร้างความร่วมมือในยุโรปในการตอบสนองต่อวิกฤติการณ์อาหาร เพื่อรับรองความมั่นคงและ
ความปลอดภัยของอาหาร ปกป้องสุขภาพประชาชน ลดผลกระทบต่อเศรษฐกิจ-สังคม 

− จัดทำแผนฉุกเฉินเพื่อรับประกันความเพียงพอและความม่ันคงอาหารในยามที่เกิดวิกฤติ   
− การกันเงินสำรองของภาคเกษตร (crisis reserve) นโยบายเกษตรร่วมหลังปี 2563 บังคับให้ประเทศ

สมาชิกต้องกันเงินสำรองไว้ส่วนหนึ่ง เพ่ือนำมาใช้ในกรณีท่ีเกิดวิกฤติการณ์ในตลาดสินค้าเกษตร    
เป้าหมายที่ 3 สนับสนุนแนวทางปฏิบัติในการแปรรูปอาหาร การค้าปลีก/ค้าส่ง และการให้บริการด้านอาหาร 

ที่ยั่งยืน 
− พัฒนาแนวทางดำเนินธุรกิจและทำการตลาดอย่างมีความรับผิดชอบ  โดยเกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการ

ตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทาน เช่น ปรับปรุงสูตรอาหารเพื่อให้ผู้บริโภคหันมาซื้ออาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ มาจาก
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การผลิตอย่างยั่งยืนและส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมต่ำ การโฆษณาหรือทำการตลาดโดยคำนึงถึงกลุ่มคนที่อ่อนไหว
ในสังคม ไม่ใช้กลยุทธ์แข่งขันด้วยราคาจนบิดเบือนคุณค่าของอาหารที่แท้จริง  

− ปรับปรุงกรอบกำกับดูแลกิจการ บังคับให้อุตสาหกรรมอาหารผนวกความยั่งยืนเข้าเป็นส่วนหนึ่งของ
กลยุทธ์ธุรกิจ และดำเนินกิจการอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม 

− สนับสนุนการบริโภคอาหารที่ดีต่อสุขภาพ และปรับปรุงสูตรอาหารให้ดีขึ้น  เช่น การแสดงข้อมูล
สารอาหาร (nutrient profiles) ให้ผู้บริโภครับทราบ เพื่อลดการเติมไขมัน น้ำตาลและเกลือในอาหาร 

− ลดการใช้บรรจุภัณฑ์ และพัฒนาทางเลือกใหม่ที่ยั่งยืน ทบทวนกฎระเบียบวัสดุที่สัมผัสอาหาร เพื่อเพ่ิม
ปลอดภัยของอาหารต่อสุขภาพประชาชน สนับสนุนการพัฒนาบรรจุภัณฑ์นวัตกรรมใหม่ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
สามารถนำกลับมาใช้ซ้ำหรือรีไซเคิลได้ และบรรจุภัณฑ์ที่ช่วยมีช่วยบรรเทาปัญหาขยะอาหาร 

− ทบทวนมาตรฐานทางการตลาด เพิ่มเกณฑ์ความยั่งยืนในมาตรฐานทางตลาดสินค้าเกษตร สินค้าประมง
และสัตว์น้ำเพาะเลี้ยง แต่ต้องคำนึงถึงผลกระทบที่ตามมาจากการสูญเสียหรือการทิ้งอาหาร  

เป้าหมายที่ 4 สนับสนุนการบริโภคอย่างยั่งยืน เปลี่ยนไปสู่วิถีการบริโภคท่ีดีต่อสุขภาพและยั่งยืน  
− สนับสนุนให้ผู้บริโภคเลือกอาหารที่ยั่งยืน การแสดงข้อมูลอย่างชัดเจนช่วยให้ผู้บริโภคเลือกอาหารที่ดี

ต่อสุขภาพและยั่งยืนได้ง่ายขึ้น ปรับปรุงการติดฉลากแสดงข้อมูลโภชนาการหน้าผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกัน และ
อาจบังคับให้อาหารบางประเภทต้องแสดงข้อมูลแหล่งกำเนิดหรือแหล่งที่มาของอาหาร  

− ส่งเสริมการบริโภคอาหารที่ดีต่อสุขภาพและยั่งยืน ศึกษาความเป็นไปได้ในการบังคับให้การจัดซื้อ
อาหารสำหรับองค์กรหรือสถานที่สาธารณะต้องคำนึงถึงความยั่งยืน เช่น อาหารในโรงเรียน โรงพยาบาลหรือ
สถาบันต่างๆ  ซึ่งจะช่วยกระตุ้นความต้องการอาหารที่ยั่งยืน ทบทวนโครงการ  EU school scheme โดยอาจ
ผนวกความรู้เรื่องโภชนาการ การผลิตอาหารอย่างยั่งยืน และการลดขยะอาหารควบคู่ไปกับการนำเสนออาหารที่มี
ประโยชน์ต่อสุขภาพแก่เด็กนักเรียน 

− มาตรการจูงใจด้วยภาษี การลดภาษีมูลค่าเพ่ิม (VAT) เป็นอีกหนึ่งวิธีจูงใจให้ผู้บริโภคหันไปสู่ทางเลือก
อาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพและยั่งยืน ในทางตรงข้าม สินค้าที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพ สิ่งแวดล้อมหรือสภาพ
ภูมิอากาศก็ควรถูกเรียกเก็บภาษีเพ่ิมขึ้น   

เป้าหมายที่ 5 ลดความสูญเสียและขยะอาหาร 
− ตั้งเป้าหมายลดขยะ คณะกรรมาธิการยุโรปมุ่งมั่นจะลดขยะอาหารต่อคนลงร้อยละ 50 ทั้งในระดับ

ร้านค้าปลีกและผู้บริโภคภายในปี 2573 ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายความยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ (SDGs) ข้อที่ 
12.3 โดยจะใช้วิธีการใหม่ในการวัดขยะอาหาร และประเทศสมาชิกต้องเตรียมข้อมูลให้พร้อมภายในปี 2565  
ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะถูกนำมาใช้เป็นพื้นฐานในการกำหนดเป้าหมายที่มีผลผูกพันตามกฎหมายเพื่อลดขยะอาหาร  
ทั่วสหภาพยุโรป  

เป้าหมายที่ 6 ต่อสู้กับอาหารปลอมแปลง และเสริมสร้างความแข็งแกร่งในการควบคุมตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทาน 
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− เพิ่มความพยายามในการต่อสู้กับปัญหาการฉ้อโกงด้านอาหาร (food fraud) เสริมอำนาจเจ้าหน้าที่ 
ในการควบคุมและบังคับใช้กฎหมาย ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกและหน่วยงาน Europol ในการ
ติดตามข้อมูลจากระบบตรวจสอบย้อนกลับ และการเตือนภัยปัญหาการฉ้อโกงอาหาร รวมทั้งมีมาตรการที่เข้มงวด
มากขึ้นในการควบคุมการนำเข้า  

• เครื่องมือที่จะช่วยสหภาพยุโรปเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบอาหารที่ยุติธรรม ดีต่อสุขภาพและเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

− การวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยี การลงทุน การวิจัยและนวัตกรรม (R&I) เป็นกุญแจสำคัญในการ
เปลี่ยนไปสู่ระบบอาหารที่ยั่งยืนและดีต่อสุขภาพ โดยสหภาพยุโรปจัดสรรงบประมาณผ่านโครงการ Horizon Europe 
รวม 1 หมื่นล้านยูโร เพื่อสนับสนุน R&I ที่เกี่ยวข้องกับอาหาร สินค้าเกษตร เศรษฐกิจชีวภาพ การประมงและ  
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ รวมทั้งเทคโนโลยีดิจิตอลเพ่ือแก้ไขปัญหาอาหาร-การเกษตร  

− ให้บริการคำปรึกษา การแบ่งปันข้อมูล ความรู้ และเสริมสร้างทักษะ  เช่น ระบบแลกเปลี่ยนข้อมูล
และแบ ่งป ันประสบการณ์ด ้านการเกษตร  (Agricultural Knowledge and Innovation System : AKIS), 
เครือข่ายข้อมูลการทำฟาร์มอย่างยั ่งยืน (Farm Sustainability Data Network), การนำข้อมูลจากดาวเทียม
สหภาพยุโรปมาใช้ประมวลผลและช่วยในการตัดสินใจทำการเกษตร ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงของการลงทุน สนับสนุน 
การทำเกษตรกรรม การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำหรือการทำประมงที่ยั่งยืนมากขึ้น, เครือข่ายผู้ประกอบการยุโรป (Enterprise 
Europe Network) ที่ให้คำปรึกษาเรื่องความยั่งยืนแก่ธุรกิจ SMEs และส่งเสริมการเผยแพร่แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด 

− เสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ 
(1) สร้างพันธมิตรสิ ่งแวดล้อม (Green Alliances) ทั้งในระดับทวิภาคี ภูมิภาคและนานาชาติ  

เพ่ือเปลี่ยนไปสู่ระบบอาหารโลกที่ยั่งยืน ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชากร ธรรมชาติและเศรษฐกิจ   
(2) ข้อตกลงการค้ากับประเทศที่สาม ทั้งที่กำลังเจรจาต่อรองอยู่หรือข้อตกลงในอนาคตต้องผนวก

บทที่ว่าด้วย "การค้าและการพัฒนาอย่างยั่งยืน" โดยประเทศที่สามต้องยอมรับข้อผูกพันในเรื่องที่สหภาพยุโรป  
ให้ความสำคัญ เช่น สวัสดิภาพสัตว์ การใช้สารปราบศัตรูพืช การต่อสู้กับปัญหาการดื้อยาต้านจุลชีพ  

(3) สนับสนุนความร่วมมือระดับนานาชาติที ่นำไปสู ่ระบบอาหารที่ยั ่งยืน เช่น การวิจัยและ
นวัตกรรมด้านอาหาร การปรับตัวและลดผลกระทบจากการเปลี ่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เกษตรเชิงนิเวศ  
การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ การป้องกันและรับมือกับวิกฤติการณ์อาหาร ฯลฯ  

(4) มีส่วนร่วมในการทำลายป่าหรือทำให้ป่าเสื่อมโทรมลดลง ภายในปี 2564 คณะกรรมาธิการ
ยุโรปจะออกกฎระเบียบหรือมาตรการเพื่อหลีกเลี่ยงหรือลดการจำหน่ายสินค้าที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบุกรุก
ทำลายป่าหรือทำให้ป่าไม้เสื่อมโทรม 

(5) ต่อต้านการทำประมงท่ีผิดกฎหมาย (IUU) และการจับปลามากเกินไป (overfishing) 
(6) สนับสนุนการเปลี่ยนไปสู่ระบบอาหารที่ยั่งยืนบนเวทีการประชุมต่าง เช่น UN Convention 

Biological Diversity, Nutrition for Growth Summit, UN Food System Summit in 2021 
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สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำสหภาพยุโรป ได้ขับเคลื่อนการดำเนินงานตามพันธกิจที่
ได้รับมอบหมายจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder) ในภาคส่วนต่างๆ อาทิ 
หน่วยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หน่วยงานของสหภาพยุโรป สถานเอกอัครราชทูตไทยและทีมประเทศไทย 
ในสหภาพยุโรป ผู้ประกอบการนำเข้า/ส่งออกสินค้าเกษตรและร้านอาหารไทย ในกิจกรรมต่างๆที่สำคัญ ดังนี้   

• การเข้าร่วมนิทรรศการและพิธีเปิด Thailand Pavilion ในงาน International Green Week และอำนวย
ความสะดวกคณะผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายนราพัฒน์ แก้วทอง และปลัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ รวมทั้งการเข้าร่วมประชุม Global Forum for Food and Agriculture 2020 ระหว่างวันที่ 17 - 
26 มกราคม 2563 ณ กรุงเบอร์ลิน สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี   
           สปษ. ยุโรป ได้รับความร่วมมือจาก 3 หน่วยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้แก่  กรมส่งเสริม
การเกษตร กรมการข้าว และสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร ในการนำสินค้าเกษตร อาทิ ผลไม้ไทย 
ข้าว และจิ้งหรีด มาแสดงในงานดังกล่าว เพ่ือประชาสัมพันธ์และส่งเสริมภาพลักษณ์สินค้าเกษตรและอาหารของไทย 
และมีการจัดมีกิจกรรมต่างๆ อาทิ การสาธิตการทำอาหารไทย น้ำสมุนไพร และการสาธิตการนวดไทยในรูปแบบต่างๆ  ด้วย 
 
                                          
 
                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. การขับเคลื่อนการดำเนินงานที่สำคัญปี 2563 
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• การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมาธิการยาเสพติดของสหประชาชาติกับคณะประธานมูลนิธิบริหารโครงการหลวง 
(พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี) และสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง พร้อมอำนวยความสะดวก  
ในการศึกษาดูงานด้านเกษตรอินทรีย์ ณ กรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย ระหว่างวันที่ 2- 6 มีนาคม 2563 

 
                                      
 
 
                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• การประชุมเจรจาและแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการนำเข้า/ส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารไทย  
    กับหน่วยงานของสหภาพยุโรป ในประเด็นต่างๆ อาทิ  

- การตรวจประเมินระบบความปลอดภัยในผลิตภัณฑ์สัตว์ปีกของไทย  
- การตรวจประเมินระบบการผลิตพืชและผลิตภัณฑ์พืชส่งออกของไทย 
- การแก้ไขปัญหานำเข้าให้ผู้ส่งออกสินค้าเกษตรของไทย ณ ด่านนำเข้า 

ในสหภาพยุโรป 
- ประชุมหารือกับผู้นำเข้าสินค้าจิ้งหรีดของเบลเยี่ยม 
- ประชุมหารือกับหน่วยงานด้านความปลอดภัยอาหาร (DG Sante) 

และด้านประมง (DG Mare) ของสหภาพยุโรป 
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• ประชุมกับทีมประเทศไทยในสหภาพยุโรป และดำเนินกิจกรรมร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตไทยในวาระต่างๆ  
o การประชุมคณะกรรมการบริหารทีมประเทศไทย ณ สถานเอกอัครราชทูตกรุงเฮก  

(14 กุมภาพันธ์ 2563 / 7 กรกฎาคม 2563) 
o การประชุมคณะกรรมการบริหารทีมประเทศไทย กรุงปารีส  
o การประชุมคณะกรรมการบริหารทีมประเทศไทยเบลเยียม ณ สถานเอกอัครราชทูต กรุงบรัสเซลล์  

(13 พฤษภาคม 2563 / 4 กันยายน 2563) 
o การประชุมคณะกรรมการบริหารทีมประเทศไทย กรุงมาดริด (22 พฤษภาคม 2563)  
o การประชุมคณะกรรมการบริหารทีมประเทศไทย กรุงเบิร์น (14 สิงหาคม 2563) 
o การประชุมคณะกรรมการบริหารทีมประเทศไทย นครสต็อกโฮลม์ (26 สิงหาคม 2563) 
o การเข้าร่วมกิจกรรมกับสถานเอกอัครราชทูตในฐานะผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

 
                                   
 

 
 
 
 
 

• เผยแพร่รายงานศึกษามาตรการทางการค้า / ปัญหาการถูกตรวจพบสารตกค้างและศัตรูพืช/ กฏระเบียบ 
ความปลอดภัยด้านอาหารของสหภาพยุโรป ให้หน่วยงานที่เกี ่ยวข้องของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
ได้รับทราบ 

• เผยแพร่รายงานการดำเนินการโครงการติดตามและเฝ้าระวังด้านนโยบาย มาตรการ และสภาวะความเคลื่อนไหว
ทางการเกษตรและเศรษฐกิจการเกษตรในสหภาพยุโรปให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์และทีมประเทศไทยได้รับทราบ 

• ดำเนินกิจกรรมประชาสัมพันธ์และพบหารือแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับผู้ประกอบการสินค้าเกษตรและอาหารไทย
ในเบลเยียม 
o การพบปะร้านค้าผู ้ประกอบการจำหน่ายและนำเข้าสินค้าเกษตรไทยและรายงานข้อมูลให้หน่วยงาน 

ที่เกี่ยวข้องของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทราบ 
สปษ. ยุโรป ลงพื้นที่พบปะผู้ประกอบการ/นำเข้าพืชผักผลไม้เครื่องกระป๋องไทยในเบลเยียม ระหว่างเดือน

มีนาคม-กันยายน 2563 เพื่อสำรวจสภาพตลาดสินค้าผักผลไม้เครื่องกระป๋องไทยและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับ
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ผู้ประกอบการเก่ียวกับผลกระทบจาก COVID-19 และติดตามความคืบหน้าสถานการณ์ต่าง ๆ อาท ิสินค้ากะทิและ
ผลิตภัณฑ์มะพร้าวไทย รวมทั้งให้รายละเอียดต่อข้อซักถามของผู้ประกอบการเกี่ยวกับข้อมูล  กฏระเบียบและโรง
บรรจุของไทยที่อยู่ในบัญชีรายชื่อได้รับอนุญาตให้ส่งออกผักมาจำหน่ายในตลาดสหภาพยุโรปได้  (List of the 
authorised packing houses to export Thai vegetables to the EU) 

ภาพรวมในช่วงโควิด-19 ต้นทุนสินค้าสูงขึ้น ทำให้ดัชนีราคาสินค้าบริโภคเพ่ิมขึ้นประมาณร้อยละ 30 แต่ยอดขาย
ไม่ได้รับผลกระทบ เนื่องจากลูกค้ามีการกักตุนอาหารไว้มาก ทำให้สินค้าหมดเร็วกว่าปกติไม่เพียงพอต่อการจำหน่าย 
การมีระบบจําหน่ายสินค้าผ่านระบบออนไลน์มีส่วนสำคัญที่ทำให้ผู ้ประกอบการเข้าถึงฐานลูกค้าเพิ่มขึ้นทั ้งใน
เบลเยียมและประเทศใกล้เคียง โดยสินค้าที่ได้รับความนิยมสูงในช่วงล็อกดาวน์ ได้แก่ ข้าว ส่วนผสมทำขนมต่าง ๆ 
แป้ง ปลากระป๋อง ผลไม้กระป๋อง ทำให้สินค้าบางรายการขาดตลาดในช่วงแรก ส่วนผักและผลไม้บางชนิดขาดตลาด
ในช่วงสั้น ๆ เนื่องจากข้อจำกัดในการขนส่ง ราคาสินค้าหลายรายการยังคงอยู่ในระดับสูง ส่งผลให้ลูกค้าท้องถิ่น
บางส่วน/ร้านอาหารบางส่วนหันไปใช้ข้าวที่มีราคาถูกกว่าเพื่อลดต้นทุน แต่ผู้บริโภคคนไทยส่วนใหญ่ยังคงเลือกซื้อ
ข้าวหอมมะลิจากไทย 
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o การเยี่ยมชมผู้ประกอบการพืชสวนผักไทย 
วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 สปษ. ยุโรป ได้เดินทางไปเยี่ยมชมกิจการและหารือผู้ประกอบการสวนพืชผักไทย 

2 แห่งในประเทศเบลเยี่ยม ได้แก่ ทิพย์สวนผัก (เมือง Oud-Turnhout) และสวน Rung Thai Plants (เมือง Nijlen) 
ทิพย์สวนผัก 
การทำสวนพืชผักเริ่มต้นจากครอบครัวมีการเพาะปลูกสตอเบอรี่มากว่า 30 ปี เพื่อขายส่งให้กับตลาดกลาง

ประมูล Hoogstraten ในประเทศเบลเยียม โดยในปี 2558 ทางสวนได้เริ่มขยายแปลงปลูกผักไทยบนเนื้อที่ประมาณ 
๓ ไร่ โดยใช้เมล็ดพันธุ์หรือหน่อที่นำเข้าจากไทย และปลูกในโรงเรือนเพื่อป้องกันไม่ให้พืชผลเผชิญสภาพอากาศที่
หนาวเย็นจนเกินไป ซึ่งการปลูกพืชั้งหมดเป็นการปลูกพืชแบบปลอดสารเคมี โดยใช้น้ำที่เหลือจากการปลูกสตอเบอร์รี่ 
และปุ๋ยหมักชีวภาพในการบำรุงพืช การเพาะปลูกผักไทย ได้แก่ มะเขือ กะเพรา โหระพา คะน้า ผักบุ้ง พริก แตงกวา 
ฟักทอง มะระ และแตงกวา เป็นต้น จะเริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ไปจนเดือนพฤศจิกายนของทุกปี และจะมีการ
จำหน่ายผลผลิตที่สวนเท่านั้น 

สวนรุ้งไทย 
ตั้งอยู่บนพื้นที่ประมาณ 7 ไร่ และมีการเพาะปลูกไม้ดอก ไม้ประดับ และพืชผักสวนครัวไทย อาทิ ต้นมะลิ 

ชวนชม ดาวเรือง ลีลาวดี มะกรูด มะระ กระถิน มะเขือยาว พริก กะเพรา โหระพา ตะไคร้ ผักบุ้ง และถั่วฝักยาว  
ที่ปลอดภัยจากสารเคมี โดยทางสวนได้นำเข้าต้นอ่อนจากบริษัทในยุโรป ซึ่งนำเข้าเมล็ดพันธุ์จากไทยมาทำการ
อนุบาล นอกจากนี้ ทางสวนได้มีการขยายพันธุ์พืชเองด้วยวิธีการเพาะชำหรือปลูกด้วยเมล็ดภ ายในโรงเรือน  
ทางสวนจะเปิดให้ลูกค้าเข้ามาซื้อผลผลิตพืชผักหรือต้นไม้ได้ตั้งแต่เดือนเมษายนไปจนถึงเดือนพฤศจิกายนของทุกปี 
อย่างไรก็ตาม ปริมาณผลผลิตในแต่ละปีแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศ ดิน และปริมาณน้ำฝน 

สวนพืชผักไทยทั้ง 2 แห่ง เป็นการนำความรู้ และภูมิปัญญาด้านการทำเกษตรกรรมจากไทยมาปรับใช้
ให้เหมาะสมกับเมืองหนาว โดยจะต้องมีการปรับปรุงเทคนิคการเพาะปลูก และคัดเลือกสายพันธุ์ที่เหมาะสมกับ
สภาพอากาศ ดิน รวมทั้งปัญหาโรคและแมลงศัตรูพืชในท้องถิ่น ส่งผลให้คนไทย คนเอเชีย รวมทั้งผู้บริโภค
ท้องถิ่นในยุโรปได้บริโภค 
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o จัดทำสื่อสิ่งพิมพ์แผ่นพับรายชื่อผู้ประกอบการร้านค้าที่นำเข้า/จำหน่ายสินค้าเกษตรและอาหารจากไทย 
(ผัก ผลไม้ และเครื่องปรุงนำเข้าจากไทย) ในราชอาณาจักรเบลเยียม ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ และราช
รัฐลักเซมเบิร์ก เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ร้านขายสินค้าเกษตรไทยและขยายช่องทางการสั่งซื้อออนไลน์
ในช่วงสถานการณ์โควิด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

o เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับหน่วยงานของสหภาพยุโรปผ่านกิจกรรมต่างๆ อาทิ  จัดทำกระเช้าสินค้า
เกษตรไทย ประกอบด้วย แกงแดง แกงมัสมั่น แกงเขียวหวาน ผัดไทย ลำไยกระป๋อง ชามะนาว ทุเรียนอบกรอบ 
และขนุนอบกรอบ รวมถึงจัดส่งแผ่นพับและหนังสือเกี่ยวกับประเภทของผักและผลไม้ไทยต่าง ๆ  ให้แก่
หน่วยงานของสหภาพยุโรป   

o สร้างช่องทางเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลและข่าวสารของสำนักงานฯผ่านระบบสารสนเทศ 
สปษ. ยุโรป ได้สร้างช่องทางและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านสินค้าเกษตรที่สำคัญของไทยและสหภาพยุโรป  

กฏระเบียบที่สำคัญ และกิจกรรมการดำเนินงานของสำนักงานฯ ดังนี้ 
- เว็บไซต์ สปษ. ยุโรป     www.agrtithai.be 
- เว็บไซต์สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ  กรุงบรัสเซลส์ https://thaieurope.net 
- Facebook page สปษ. ยุโรป    Office of Agricultural Affairs,  

          Royal Thai Embassy Brussels  


