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รายงานสถานการณ์การค้าสนิค้าเกษตร (Situation Report) ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 2564 
ส านักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจ าสหภาพยุโรป 

1. มูลค่าการค้าสินค้าเกษตรระหว่างไทยกับสหภาพยุโรป 
สหภาพยุโรป (ธันวาคม 2563) 
 ในเดือนธันวาคม 2563 สหภาพยุโรป 27 ประเทศ (ไม่รวมสหราชอาณาจักร) น าเข้าสินค้าเกษตรจากประเทศ

ไทย (รวมยางพารา) 5,280.4 ล้านบาท หรือคิดเป็นปริมาณรวม 74,057 ตัน 
 เมื่อเทียบกับเดือนที่ผ่านมา (พ.ย. 63) มูลค่าการน าเข้าจากไทยลดลงร้อยละ 9 หรือ 525.3 ล้านบาท โดยสินค้า

เกษตรที่สหภาพยุโรปน าเข้าจากไทยลดลง ได้แก่ ยางธรรมชาติ แผ่นยางรมควัน เนื้อไก่ ปลาทูน่ากระป๋อง สับปะรด
กระป๋อง อาหารปรุงแต่ง กุ้งแช่แข็ง กุ้งแปรรูป และไก่แปรรูป ตามล าดับ ส่วนสินค้าเกษตรที่สหภาพยุโรปน าเข้าจาก
ไทยเพ่ิมข้ึน ได้แก่ ข้าว อาหารสุนัขและแมว พืชผัก/ผลไม้/ลูกนัตปรุงแต่ง และปลาหมึกแช่แข็ง 
 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา (ธ.ค. 62)  มูลค่าการน าเข้าจากไทยเพ่ิมขึ้นร้อยละ 3 หรือ 145.5 ล้าน

บาท โดยสินค้าเกษตรที่สหภาพยุโรปน าเข้าจากไทยเพ่ิมขึ้น ได้แก่ อาหารสุนัขและแมว ปลาหมึกแช่แข็ง ยางธรรมชาติ 
แผ่นยางรมควัน ไก่แปรรูป และพืชผัก/ผลไม้/ลูกนัตปรุงแต่ง ตามล าดับ ส่วนสินค้าที่สหภาพยุโรปมีมูลค่าน าเข้าจาก
ไทยลดลง ได้แก่ เนื้อไก่ ข้าว อาหารปรุงแต่ง ปลาทูน่ากระป๋อง กุ้งแปรรูป สับปะรดกระป๋อง และกุ้งแช่แข็ง  

 
ข้อมูลจาก : International trade, EUROSTAT database ณ เดือนมีนาคม 2564  
* EUROSTAT database ยังไม่มีการรายงานข้อมูลสถิติที่เป็นปัจจุบันส าหรับเดือนมกราคม 2564 – เดือนกุมภาพันธ์ 2564 

สหราชอาณาจักร (ธันวาคม 2563)  
 ในเดือนธันวาคม 2563 สหราชอาณาจักรน าเข้าสินค้าเกษตรจากประเทศไทย (รวมยางพารา)  รวม 2,539.3 

ล้านบาท หรือคิดเป็นปริมาณรวม 26,302 ตัน โดยน าเข้าไก่แปรรูปจากไทยมากที่สุด 
 เมื่อเทียบกับเดือนที่ผ่านมา (พ.ย. 63) มูลค่าการน าเข้าจากไทยเพ่ิมขึ้นร้อยละ 2 หรือ 60.6 ล้านบาท โดยสินค้า

เกษตรที่สหราชอาณาจักรน าเข้าจากไทยเพ่ิมขึ้น ได้แก่ ไก่แปรรูป กุ้งแปรรูป เส้นพาสต้าท าให้สุกหรือปรุงแต่ง และข้าว 
ตามล าดับ ส่วนสินค้าเกษตรที่สหราชอาณาจักรน าเข้าจากไทยลดลง ได้แก่ ซอสและของปรุงแต่งส าหรับท าซอส อาหาร
สุนัขและแมว อาหารปรุงแต่งอ่ืน ๆ ปลาทูน่ากระป๋อง ชิ้นเนื้อและส่วนอ่ืนของไก่แช่แข็ง กุ้งแช่แข็ง สิ่งสกัด/หัวเชื้อและ
สิ่งเข้มข้นของกาแฟ ข้าวโพดหวาน เพสทรี/เค้กและขนมเบเกอรี่อื่น ๆ และเนื้อสัตว์ปีกอ่ืน ๆ ปรุงแต่ง 
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 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา (ธ.ค. 62)  มูลค่าการน าเข้าจากไทยเพ่ิมข้ึนร้อยละ 39 หรือ 709.5 ล้าน
บาท โดยสินค้าเกษตรที่สหราชอาณาจักรน าเข้าจากไทยเพ่ิมขึ้น ได้แก่ ไก่แปรรูป กุ้งแปรรูป ซอสและของปรุงแต่ง
ส าหรับท าซอส อาหารปรุงแต่งอ่ืน ๆ สิ่งสกัด/หัวเชื้อและสิ่งเข้มข้นของกาแฟ เส้นพาสต้าท าให้สุกหรือปรุงแต่ง เนื้อสัตว์ปีก
อ่ืน ๆ ปรุงแต่ง ชิ้นเนื้อและส่วนอ่ืนของไก่แช่แข็ง ข้าว และกุ้งแช่แข็ง ตามล าดับ ส่วนสินค้าเกษตรที่สหราชอาณาจักร
น าเข้าจากไทยลดลง ได้แก่ ปลาทูน่ากระป๋อง ข้าวโพดหวาน อาหารสุนัขและแมว เพสทรี/เค้ก และขนมเบเกอรี่อื่น ๆ 
ข้อมูลจาก : https://www.uktradeinfo.com/trade-data ณ เดือนมีนาคม 2564 (ยังไม่มีการรายงานข้อมูลสถิติที่เปน็ปัจจุบันส าหรับเดือนมกราคม 2564 

– เดือนกุมภาพันธ ์2564) 

การตรวจพบปัญหาสารตกค้าง/ไม่ได้มาตรฐานด้านสุขอนามัย/เชื้อจุลินทรีย์/ในสินค้าเกษตรในสหภาพยุโรป 
(กุมภาพันธ์ 2564) 

 สหภาพยุโรปพบปัญหาในสินค้าเกษตรและอาหารทั้งหมด จ านวน 320 รายการ แบ่งเป็น สินค้าที่วางขายใน
ท้องตลาดแล้ว (Alert notifications) จ านวน 114 รายการ สินค้าที่ยังไม่ได้วางขายในท้องตลาด (Information notification) 
จ านวน 101 รายการ และสินค้าที่ถูกควบคุม ณ ด่านน าเข้า (Border rejection) จ านวน 105 รายการ โดยมีตุรกี 
ที่ถูกตรวจพบปัญหาสินค้าเกษตรและอาหารมากที่สุด หรือ 48 รายการ 

 สหภาพยุโรปตรวจพบสินค้าเกษตรและอาหารที่มีปัญหาจากไทยในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 จ านวน 3 รายการ ดังนี้ 
o เดนมาร์กตรวจพบสาร sulphite ตกค้าง ในเห็ดอบแห้ง  
o เยอรมนีตรวจพบการปนเปื้อนจากวัสดุที่ใช้สัมผัสอาหารในกะทิกระป๋อง (สาร bisphenol A และสาร 

cyclo-di-BADGE)  
o เยอรมนีตรวจพบสาร histamine ในเนื้อทูน่าแช่ในน้ ามัน  

ปัญหาการตรวจพบศัตรูพืชกักกันในสินค้าพืช/ผลไม้ (กุมภาพันธ์ 2564) 
o สหภาพยุโรปพบปัญหาศัตรูพืชกักกันในสินค้าพืช/ผลไม้ทั้งหมด จ านวน 107 รายการ โดยตูนิเซีย 

ถูกตรวจพบปัญหาดังกล่าวมากท่ีสุด หรือ 15 รายการ 
o สหภาพยุโรปตรวจพบปัญหาศัตรูพืชกักกันในสินค้าพืช/ผลไม้จากไทย จ านวน 4 รายการ ดังนี้ 

 ตรวจพบเพลี้ยไฟ (Thrips palmi) ในกล้วยไม้สกุลม็อคคาร่า 
 ตรวจพบเพลี้ยไฟ (Scirtothrips dorsalis) ในหน่อไม้ฝรั่ง 
 ตรวจพบหนอนชอนใบ (Liriomyza sativae) ในจุกโรหิณี (Dischidia) 

2. สถานการณ์การค้าสินค้าเกษตรที่ส าคัญและแนวโน้ม 
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 ประเทศผู้ส่งออกท่ีเป็นคู่แข่งส าคัญในการส่งออกสินค้าเกษตรและอาหาร 20 อันดับแรกของไทย ไปยังสหภาพ
ยุโรป (27 ประเทศ) (เดือนธันวาคม 2563) 

ข้อมูลจาก : International trade, EUROSTAT database ณ เดือนมีนาคม 2564  
* EUROSTAT database ยังไม่มีการรายงานข้อมูลสถิติที่เป็นปัจจุบันส าหรับเดือนมกราคม 2564 – เดือนกุมภาพันธ์ 2564 

 ประเทศผู้ส่งออกที่เป็นคู่แข่งส าคัญในการส่งออกสินค้าเกษตรและอาหาร 20 อันดับแรกของไทยไปยังสหราชอาณาจักร 
(เดือนธันวาคม 2563) 

ที่มาข้อมูล : UK Trade Info, Overseas trade data table ณ เดือนมีนาคม 2564 (ยังไม่มีการรายงานข้อมูลสถิติที่เป็นปัจจุบันส าหรับเดือนมกราคม 2564 
– เดือนกุมภาพันธ ์2564)  
3. ประเด็นปัญหา อุปสรรค และปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการค้าสินค้าเกษตรของไทย/แนวทางการแก้ไขปัญหา
สินค้าเกษตรของไทย 
กฎระเบียบ/มาตรการของสหภาพยุโรปที่อาจส่งผลกระทบต่อการค้าสินค้าเกษตรของไทย 
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 Commission Implementing Regulation (EU) 2021 / 52  ว่ า ด้ ว ย  ก า รป รั บป รุ ง  Implementing 
Regulation (EU) No 540/2011 ด้านการขยายระยะเวลาการอนุญาตให้สาร benfluralin สาร dimoxystrobin สาร 
fluazinam ส า ร  flutolanil ส า ร  mecoprop-P ส า ร  mepiquat ส า ร  metiram ส า ร  oxamyl แ ล ะ ส า ร 
pyraclostrobin ซึ่งเป็นสารออกฤทธิ์ ไปจนถึงวันที่ 31 มกราคม 2565 และวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 

 Commission Implementing Regulation (EU) 2021/79 ว่าด้วย การไม่อนุญาตให้ topramezone เป็น
สารออกฤทธิ์ในผลิตภัณฑ์อารักขาพืช เนื่องจากบริษัทผู้ผลิตได้ยื่นถอนค าร้องการขึ้นทะเบียนสารดังกล่าว  

 Corrigendum to Regulation (EU) 2018/848 ว่าด้วย การปรับแก้ค าผิดในกฎระเบียบอินทรีย์ (ฉบับใหม่) 
ส าหรับการผลิตและติดฉลากสินค้าเกษตรอินทรีย์ 

 Commission Implementing Regulation (EU) 2020/2235 ว่าด้วย รูปแบบหนังสือรับรองสุขอนามัยสัตว์
และหนังสือรับรองสินค้าบางประเภท ส าหรับ (1) การเคลื่อนย้ายสัตว์ สินค้าที่มีแหล่งก าเนิดจากสัตว์  และผลิตภัณฑ์
เชื้อโรค และ (2) การน าเข้าสัตว์ สินค้าท่ีมีแหล่งก าเนิดจากสัตว์ สินค้าคอมโพสิต ผลิตภัณฑ์เชื้อโรค ผลิตภัณฑ์พลอยได้
จากสัตว์ ต้นอ่อน และเมล็ดพันธุ์ที่ใช้ในการผลิตต้นอ่อนเพื่อการบริโภคจากประเทศท่ีสาม 

 Commission Implementing Regulation (EU) 2021/81 ว่าด้วย การอนุญาตให้ Allium cepa L. bulb 
extract เป็นสารตั้งต้น (basic substance) ในผลิตภัณฑ์อารักขาพืช ตั้งแต่วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป  

 Commission Implementing Regulation (EU) 2021/80 ว่าด้วย ไม่อนุญาตให้ carbon dioxide เป็นสาร
ตั้งต้น (Basic Substance) ในผลิตภัณฑ์อารักขาพืช  

 Commission Implementing Regulation (EU) 2021/96 ว่าด้วย การอนุญาตให้วางจ าหน่ายเกลือโซเดียม 
3’-sialyllactose เป็นอาหารใหม่ (novel food) เนื่องจากมีความปลอดภัยต่อการบริโภค และเป็นไปตามข้อก าหนด
ของ Regulation (EU) 2015/2283 

 Commission Implementing Regulation (EU) 2021/129 ว่าด้วย การต่ออายุการอนุญาตให้สารสกัดจาก
กระเทียม (garlic extract) เป็นสารออกฤทธิ์ในผลิตภัณฑ์อารักขาพืช ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2564 - 29 กุมภาพันธ์ 2579 

 Commission Regulation (EU) 2021/155 ว่าด้วย การยกเลิกการก าหนดค่าตกค้างสูงสุด (MRLs) ของสาร 
carbon tetrachloride สาร chlorothalonil สาร  chlorpropham สาร  dimethoate สาร  ethoprophos สาร 
fenamidone สาร methiocarb สาร omethoate สาร propiconazole และสาร pymetrozine ในสินค้าพืชและ
สัตว์ รวมทั้งปรับลดค่า MRLs ให้อยู่ในระดับต่ าสุดเท่าที่จะสามารถวิเคราะห์ได้ 

 Commission Implementing Regulation (EU) 2021/120 ว่าด้วย การอนุญาตให้วางจ าหน่ายผงเรพซีดที่
ผ่านการสกัดแล้วบางส่วนที่มาจากพืชวงศ์ผักกาด เป็นอาหารใหม่ (novel food) เนื่องจากมีความปลอดภัยต่อการ
บริโภค และเป็นไปตามข้อก าหนดของ Regulation (EU) 2015/2283 

 Commission Implementing Regulation (EU) 2021/171 ว่าด้วย การปรับปรุง Implementing Regulation 
(EU) 2019/626 ด้านบัญชีรายชื่อประเทศที่สามและภูมิภาคของประเทศที่สามที่ได้รับอนุญาตให้ส่งออกผลิตภัณฑ์
แมลงไปยังสหภาพยุโรป โดยให้บรรจุอยู่ใน Commission Implementing Regulation (EU) 2019/626 ภาคผนวก 
IIIa 

 Commission Implementing Regulation (EU) 2020/2236 ว่าด้วย รูปแบบหนังสือรับรองสุขอนามัยสัตว์
น้ าและสินค้าที่มีแหล่งก าเนิดจากสัตว์น้ าบางประเภท โดยก าหนดรูปแบบหนังสือรับรองฯ และรูปแบบการส าแดง 
(declaration) ส าหรับ (1) การเคลื่อนย้ายสัตว์น้ า และสินค้าที่มีแหล่งก าเนิดจากสัตว์น้ าบางประเภท (2) การน าเข้า
สัตว์น้ าจากประเทศท่ีสาม เพ่ือไปยังโรงเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า (aquaculture establishments) หรือเพ่ือปล่อยสู่ธรรมชาติ 
หรือเพ่ือการอ่ืน ๆ นอกเหนือจากการบริโภค และ (3) การส าแดงโดยผู้ควบคุมเรือ (master of vessel) บทเสริม
ส าหรับการขนส่งสัตว์น้ าบางชนิดไปยังสหภาพฯ ทางทะเล 

 Commission Implementing Regulation (EU) 2021/134 ว่าด้วย การต่ออายุการอนุญาตให้ Akanthomyces 
muscarius strain Ve6 เป็นสารออกฤทธิ์ในผลิตภัณฑ์อารักขาพืช ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2564 - 29 กุมภาพันธ์ 2579 
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โดยให้ขยายขอบเขตการใช้งานจากเดิมที่เป็นเพียงสารก าจัดแมลง (insecticide) ให้ครอบคลุมถึงการเป็นส่วนประกอบ
ของผลิตภัณฑ์อารักขาพืช 

 สหภาพยุโรปได้ประกาศเปิดรับฟังข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะจากสาธารณะ (ครอบคลุมประเทศที่สาม) ต่อการ
ทบทวนระบบสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ส าหรับสินค้าเกษตรและอาหาร ประมงและสัตว์น้ าเพาะเลี้ยง ไวน์  และสุรา ผ่าน
ระบบออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2564 – 10 เมษายน 2564 
4. สถานการณ์ด้านการเกษตรที่ส าคัญของประเทศทีร่ับผิดชอบ 

 คณะกรรมาธิการยุโรปอยู่ระหว่างการจัดท าข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณธุรกิจที่ยั่งยืนส าหรับอุตสาหกรรม
อาหาร (code of conduct for food businesses) ตั้งแต่ข้ันตอนการผลิตไปจนถึง การจัดจ าหน่าย ครอบคลุมมิติต่าง 
ๆ ในระบบอาหาร อาทิ ด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพ่ือเป็น การขับเคลื่อนการบรรลุวัตถุประสงค์/เป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ Farm to Fork ภายใต้นโยบาย European Green Deal และเป็นการขยายทางเลือกให้แก่ผู้บริโภคในการ
เข้าถึงอาหารที่มีประโยชน์และยั่งยืน โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน 2564 

 การพัฒนาบรรจุภัณฑ์และฉลากอาหาร 
o สหภาพยุโรปเน้นย้ าถึงความเชื่อมโยง/ความสัมพันธ์ระหว่างภาคเกษตรและอาหารกับปัญหา/การ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สิ่งแวดล้อม ความหลากหลายทางชีวภาพ และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้ง
ความส าคัญของนโยบาย European Green Deal และยุทธศาสตร์ Farm to Fork ในการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบ
อาหาร (food system) อย่างยั่งยืน ครอบคลุมตั้งแต่กระบวนการผลิต การแปรรูป การกระจายสินค้า  ไปจนถึงการ
จัดการขยะอาหารและบรรจุภัณฑ์อาหาร เพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชากร และเสริมสร้างความม่ันคงทางอาหาร 

o คณะกรรมาธิการยุโรปจึงเห็นความส าคัญของการเผยแพร่/เปิดเผยข้อมูลระบบอาหารอย่างชัดเจน/
โปร่งใส อาทิ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (การปล่อยคาร์บอน ระบบนิเวศ และความหลากหลายทางชีวภาพ) การจัดการ
ด้านแรงงานและสวัสดิภาพสัตว์ โภชนาการ และความยั่งยืนของบรรจุภัณฑ์ ผ่านฉลากผลิตภัณฑ์ เพ่ือให้ผู้บริโภค
สามารถได้รับข้อมูลที่ครบถ้วนก่อนการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าเกษตรและอาหาร นอกจากนี้ มาตรการดังกล่าวยังเป็น
การส่งเสริม/ผลักดันให้ผู้ประกอบการอาหารทั้งในสหภาพยุโรปและประเทศที่สาม มีการปรับเปลี่ยนแนวทางการ
ด าเนินงานให้มีความสอดคล้องกับนโยบาย European Green Deal และยุทธศาสตร์ Farm to Fork เพ่ือเป็นการ
รักษา/ขยายส่วนแบ่งการตลาด 

 การจัดการพลาสติกและผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องด่ืม 
o การจัดการปัญหาขยะพลาสติกในสหภาพยุโรปเป็นหนึ่งในนโยบายหลักเพ่ือแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม 

ภายใต้ European Green Deal โดยเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2561 คณะกรรมาธิการยุโรปได้ออกยุทธศาสตร์พลาสติก 
(European Plastics Strategy) มาเป็นแนวทางการจัดการพลาสติกอย่างยั่งยืน เพ่ือลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
โดยเฉพาะการสะสมของไมโครพลาสติกในดินและน้ า ผลกระทบจากพลาสติกที่มี ต่อสุขภาพมนุษย์และสัตว์ โดย
ก าหนดเป้าหมายส าคัญ คือ การพัฒนาบรรจุภัณฑ์พลาสติก ซึ่ง European Plastics Strategy ก าหนดให้ภายในปี 
2573 ขยะบรรจุภัณฑ์พลาสติกอย่างน้อยร้อยละ 55 จะต้องสามารถน าไป รีไซเคิลได้ และบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่ใช้ใน
สหภาพยุโรปทั้งหมดควรได้รับการออกแบบให้สามารถรีไซเคิลได้ 

 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 



6 
 

o โรมาเนีย : ตรวจพบโรคอหิวาต์สุกรอัฟริกัน (African swine fever) ในฟาร์มหมูและหมูป่า 
o สโลวาเกีย : ตรวจพบโรคอหิวาต์สุกรอัฟริกัน (African swine fever) ในหมูป่า 

 
 


