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รายงานสถานการณ*การค,าสินค,าเกษตร (Situation Report) ประจำเดือนมีนาคม 2564 

สำนักงานท่ีปรึกษาการเกษตรตPางประเทศ ประจำสหภาพยุโรป 

1. มูลคPาการค,าสนิค,าเกษตรระหวPางไทยกับสหภาพยุโรป 

สหภาพยุโรป (ธันวาคม 2563) (EUROSTAT database ยังไมPมีการรายงานสถิติของเดือนมกราคม 2564) 

• ในเดือนธันวาคม 2563 สหภาพยุโรป 27 ประเทศ (ไมBรวมสหราชอาณาจักร) นำเขJาสินคJาเกษตรจากประเทศ

ไทย (รวมยางพารา) 5,280.4 ลJานบาท หรือคิดเปVนปริมาณรวม 74,057 ตัน 

• เมื่อเทียบกับเดือนที่ผBานมา (พ.ย. 63) มูลคBาการนำเขJาจากไทยลดลงรJอยละ 9 หรือ 525.3 ลJานบาท โดยสินคJา

เกษตรที่สหภาพยุโรปนำเขJาจากไทยลดลง ไดJแกB ยางธรรมชาติ แผBนยางรมควัน เนื้อไกB ปลาทูนBากระป^อง สับปะรด

กระป^อง อาหารปรุงแตBง กุJงแชBแข็ง กุJงแปรรูป และไกBแปรรปู ตามลำดับ สBวนสินคJาเกษตรที่สหภาพยุโรปนำเขJาจาก

ไทยเพิ่มข้ึน ไดJแกB ขJาว อาหารสุนัขและแมว พืชผัก/ผลไมJ/ลูกนัตปรุงแตBง และปลาหมึกแชBแข็ง 

• เมื่อเทียบกับชBวงเดียวกันของปbที่ผBานมา (ธ.ค. 62)  มูลคBาการนำเขJาจากไทยเพิ่มข้ึนรJอยละ 3 หรือ 145.5 ลJาน

บาท โดยสินคJาเกษตรที่สหภาพยุโรปนำเขJาจากไทยเพิ่มข้ึน ไดJแกB อาหารสุนัขและแมว ปลาหมึกแชBแข็ง ยางธรรมชาติ 

แผBนยางรมควัน ไกBแปรรูป และพืชผัก/ผลไมJ/ลูกนัตปรุงแตBง ตามลำดับ สBวนสินคJาที่สหภาพยุโรปมีมูลคBานำเขJาจาก

ไทยลดลง ไดJแกB เน้ือไกB ขJาว อาหารปรุงแตBง ปลาทูนBากระป^อง กุJงแปรรูป สับปะรดกระป^อง และกุJงแชBแข็ง  

 
ขJอมูลจาก : International trade, EUROSTAT database ณ เดือนเมษายน 2564  

* EUROSTAT database ยังไมBมีการรายงานขJอมูลสถิติที่เปVนปyจจุบันสำหรับเดือนมกราคม 2564 – เดือนมีนาคม 2564 

สหราชอาณาจักร (ธันวาคม 2563) (UK Trade Info ยังไมPมีการรายงานสถิติของเดือนมกราคม 2564) 

• ในเดือนธันวาคม 2563 สหราชอาณาจักรนำเขJาสินคJาเกษตรจากประเทศไทย (รวมยางพารา) รวม 2,539.3 

ลJานบาท หรือคิดเปVนปริมาณรวม 26,302 ตัน โดยนำเขJาไกBแปรรูปจากไทยมากที่สุด 

• เมื่อเทียบกับเดือนที่ผBานมา (พ.ย. 63) มูลคBาการนำเขJาจากไทยเพิ่มข้ึนรJอยละ 2 หรือ 60.6 ลJานบาท โดยสินคJา

เกษตรที่สหราชอาณาจักรนำเขJาจากไทยเพิ่มข้ึน ไดJแกB ไกBแปรรูป กุJงแปรรูป เสJนพาสตJาทำใหJสุกหรือปรุงแตBง และขJาว 

ตามลำดับ สBวนสินคJาเกษตรที่สหราชอาณาจักรนำเขJาจากไทยลดลง ไดJแกB ซอสและของปรุงแตBงสำหรบัทำซอส อาหาร

สุนัขและแมว อาหารปรุงแตBงอื่น ๆ ปลาทูนBากระป^อง ช้ินเน้ือและสBวนอื่นของไกBแชBแข็ง กุJงแชBแข็ง สิ่งสกัด/หัวเช้ือและ

สิ่งเขJมขJนของกาแฟ ขJาวโพดหวาน เพสทรี/เคJกและขนมเบเกอรี่อื่น ๆ และเน้ือสัตว~ปbกอื่น ๆ ปรุงแตBง 

ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า

(ตัน) (ล้านบาท) (ตัน) %△ M/M (ล้านบาท) %△ M/M (ตัน) %△ Y/Y (ล้านบาท) %△ Y/Y

สินค้าเกษตรทั้งหมด 74,057       5,280.4      78,910      -6% 5,805.7    -9% 78,490       -6% 5,134.9    3%

ยางธรรมชาติ (TSNR) 8,654         495.7         11,644      -26% 717.7       -31% 8,805         -2% 443.1       12%

ไก่แปรรูป 3,154         415.9         3,259        -3% 417.3       0% 2,937         7% 395.0       5%

ข้าว 11,525       380.7         8,808        31% 283.6       34% 11,376       1% 446.5       -15%

อาหารสุนัขและแมว 4,013         620.6         3,614        11% 548.6       13% 2,345         71% 380.7       63%

แผ่นยางรมควัน 4,632         313.3         6,695        -31% 534.6       -41% 5,257         -12% 291.2       8%

สับปะรดกระป๋อง 3,360         157.4         3,744        -10% 178.7       -12% 5,026         -33% 161.1       -2%

เนื้อไก่ 2,493         147.0         3,894        -36% 229.1       -36% 3,734         -33% 266.8       -45%

อาหารปรุงแต่ง 3,830         207.2         3,772        2% 221.1       -6% 4,995         -23% 261.6       -21%

ปลาหมึกแช่แข็ง 860           247.4         811           6% 235.0       5% 597            44% 143.9       72%

ปลาทูน่ากระป๋อง 727           96.5           967           -25% 135.1       -29% 888            -18% 136.4       -29%

พืชผัก ผลไม้ ลูกนัตปรุงแต่ง 366           45.5           216           69% 27.8         64% 206            78% 27.3         67%

กุ้งแช่แข็ง 80             29.1           114           -30% 41.5         -30% 88             -9% 32.4         -10%

กุ้งแปรรูป 9               4.3            33            -73% 8.2          -48% 49             -82% 13.4         -68%

EU-27 นำเข้าสินค้าเกษตร

จากประเทศไทย

ธ.ค.63 พ.ย.63 ธ.ค.62
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• เมื่อเทียบกับชBวงเดียวกันของปbที่ผBานมา (ธ.ค. 62)  มูลคBาการนำเขJาจากไทยเพิ่มข้ึนรJอยละ 39 หรือ 709.5 ลJาน

บาท โดยสินคJาเกษตรที่สหราชอาณาจักรนำเขJาจากไทยเพิ่มขึ้น ไดJแกB ไกBแปรรูป กุJงแปรรูป ซอสและของปรุงแตBง

สำหรับทำซอส อาหารปรุงแตBงอื่น ๆ สิ่งสกัด/หัวเช้ือและสิ่งเขJมขJนของกาแฟ เสJนพาสตJาทำใหJสุกหรือปรุงแตBง เน้ือสัตว~ปbก

อื่น ๆ ปรุงแตBง ช้ินเน้ือและสBวนอื่นของไกBแชBแข็ง ขJาว และกุJงแชBแข็ง ตามลำดับ สBวนสินคJาเกษตรที่สหราชอาณาจักร

นำเขJาจากไทยลดลง ไดJแกB ปลาทูนBากระป^อง ขJาวโพดหวาน อาหารสุนัขและแมว เพสทรี/เคJก และขนมเบเกอรี่อื่น ๆ 

ขJอมูลจาก : https://www.uktradeinfo.com/trade-data ณ เดือนเมษายน 2564 (ยังไมBมีการรายงานขJอมูลสถติิที่เปVนปyจจุบันสำหรับเดือนมกราคม 2564 

– เดือนมีนาคม 2564) 

การตรวจพบปmญหาสารตกค,าง/ไมPได,มาตรฐานด,านสุขอนามัย/เชื้อจุลินทรีย*/ในสินค,าเกษตรในสหภาพยุโรป (มีนาคม 

2564) 

• สหภาพยุโรปพบปyญหาในสินคJาเกษตรและอาหารทั้งหมด จำนวน 398 รายการ แบBงเปVน สินคJาที่วางขายใน

ทJองตลาดแลJว (Alert notifications) จำนวน 116 รายการ สินคJาที่ยังไมBไดJวางขายในทJองตลาด (Information notification) 

จำนวน 147 รายการ และสินคJาที่ถูกควบคุม ณ ดBานนำเขJา (Border rejection) จำนวน 135 รายการ โดยมีตุรกี 

ที่ถูกตรวจพบปyญหาสินคJาเกษตรและอาหารมากที่สุด หรือ 63 รายการ 

• สหภาพยุโรปตรวจพบสินคJาเกษตรและอาหารที่มีปyญหาจากไทยในเดือนมีนาคม 2564 จำนวน 4 รายการ ดังน้ี 

o เยอรมนีตรวจพบสารปรุงแตBงอาหารที่ไมBไดJรับอนุญาต E407 และ E425 ในเยลลี่ถJวย (jelly mini cups)  

o เดนมาร~กตรวจพบสาร sulphite ในมะมBวงกวนคลุกบ�วย  

o เยอรมนีตรวจพบสาร histamine ในทูนBากระป^อง  

o เยอรมนีตรวจพบการนำเขJาแคบหม ูซึ่งเปVนสินคJาที่ไมBไดJรับอนุญาต 

ปmญหาการตรวจพบศัตรูพืชกักกันในสินค,าพืช/ผลไม, (กุมภาพันธ* 2564) (EUROPHYT ยังไมPมกีารรายงานข,อมูล

ของเดือนมกราคม 2564) 

o สหภาพยุโรปพบปyญหาศัตรูพืชกักกันในสินคJาพืช/ผลไมJทั้งหมด จำนวน 107 รายการ โดยตูนิเซีย 

ถูกตรวจพบปyญหาดังกลBาวมากทีสุ่ด หรือ 15 รายการ 

o สหภาพยุโรปตรวจพบปyญหาศัตรูพืชกักกันในสินคJาพืช/ผลไมJจากไทย จำนวน 4 รายการ ดังน้ี 

§ ตรวจพบเพลี้ยไฟ (Thrips palmi) ในกลJวยไมJสกุลม็อคคารBา 

§ ตรวจพบเพลี้ยไฟ (Scirtothrips dorsalis) ในหนBอไมJฝรั่ง (2 รายการ) 

ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า
(ตัน) (ล้านบาท) (ตัน) %△ M/M (ล้านบาท) %△ M/M (ตัน) %△ Y/Y (ล้านบาท) %△ Y/Y

สินค้าเกษตรทั้งหมด 26,302     2,539.3    26,462     -1% 2,478.7    2% 22,530     17% 1,829.8    39%

ไก่แปรรูป 14,407     1,712.8     12,468     16% 1,531.3     12% 7,299       97% 940.0       82%

ซอสและของปรุงแต่งสำหรับทำซอส 1,601       98.1         1,835       -13% 135.8       -28% 1,093       46% 80.9         21%

อาหารปรุงแต่งอื่นๆ 2,163       91.7         3,206       -33% 121.3       -24% 2,013       7% 74.9         22%

อาหารสุนัขและแมว 550          82.0         824          -33% 112.7       -27% 654          -16% 95.2         -14%

ปลาทูน่ากระป๋อง 113          15.6         191          -41% 42.2         -63% 319          -65% 53.9         -71%

ชิ้นเนื้อและส่วนอื่นของไก่ แช่แข็ง 237          20.0         453          -48% 38.8         -49% 110          115% 10.4         92%

ข้าว 1,607       55.8         1,344       20% 45.3         23% 1,245       29% 52.0         7%

เนื้อสัตว์ปีกอื่นๆ ปรุงแต่ง 106          28.5         105          1% 28.8         -1% 63           69% 17.0         68%

เส้นพาสต้าทำให้สุกหรือปรุงแต่ง (เช่น 

ก๋วยเต๋ียว เส้นหม่ีพร้อมปรุง)

715          47.8         489          46% 31.5         52% 481          
49%

32.8         
46%

กุ้งแปรรูป 134          55.4         92           45% 37.7         47% 105          27% 35.6         55%

สิ่งสกัด หัวเชื้อ และสิ่งเข้มข้นของกาแฟ 

(เช่น กาแฟที่ผสมได้ทันที)

78           16.4         120          -35% 25.3         -35% 2             
3614%

0.5           
3093%

เพสทรี เค้กและขนมเบเกอรี่อื่นๆ 215          45.8         246          -12% 46.2         -1% 250          -14% 49.0         -7%

กุ้งแช่แข็ง 14           5.1           43           -67% 18.1         -72% 3             346% 1.7           200%

ข้าวโพดหวาน 363          16.2         427          -15% 17.5         -7% 1,041       -65% 32.3         -50%

UK นำเข้าสินค้าเกษตรจากประเทศไทย
ธ.ค.63 พ.ย.63 ธ.ค.62
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§ ตรวจพบหนอนชอนใบ (Liriomyza sativae) ในจุกโรหิณี (Dischidia) 

2. สถานการณ*การค,าสินค,าเกษตรท่ีสำคัญและแนวโน,ม 

• ประเทศผูJสBงออกที่เปVนคูBแขBงสำคัญในการสBงออกสินคJาเกษตรและอาหาร 20 อันดับแรกของไทย ไปยังสหภาพยุโรป 

(27 ประเทศ) (เดือนธันวาคม 2563) (EUROSTAT database ยังไมPมีการรายงานสถิติของเดือนมกราคม 2564) 

ขJอมูลจาก : International trade, EUROSTAT database ณ เดือนเมษายน 2564  

* EUROSTAT database ยังไมBมีการรายงานขJอมูลสถิติที่เปVนปyจจุบันสำหรับเดือนมกราคม 2564 – เดือนมีนาคม 2564 

• ประเทศผูJสBงออกที่เปVนคูBแขBงสำคัญในการสBงออกสินคJาเกษตรและอาหาร 20 อันดับแรกของไทยไปยังสหราชอาณาจกัร 

(เดือนธันวาคม 2563) (UK Trade Info ยังไมPมีการรายงานสถิติของเดือนมกราคม 2564) 

ที่มาขJอมูล : UK Trade Info, Overseas trade data table ณ เดอืนเมษายน 2564 (ยังไมBมีการรายงานขJอมูลสถิติที่เปVนปyจจุบัน

สำหรับเดือนมกราคม 2564 – เดือนมีนาคม 2564)  

 

การนำเข้าอาหาร-สินค้าเกษตรจากไทย
(เดือนธันวาคม 2563) มูลค่า (ล้านบาท) ปริมาณ (ตัน)

1 4001 ยางธรรมชาติ 933              14,906          อินโดนีเซีย (28,006 ตัน) โกตติวัวร์ (18,547 ตัน) ไทย (14,906 ตัน)
2 230910 อาหารสุนัขและแมว 621              4,013            ลิกเตนสไตน์ (10,441 ตัน) ไทย (4,013 ตัน) จีน (3,434 ตัน)
3 160232 ไก่ปรุงสุกหรือทำไว้ไม่ให้เสีย 416              3,154            ไทย (3,154 ตัน) บราซิล (1,798 ตัน) จีน (1,359 ตัน)
4 100620 ข้าวกล้อง 381              11,525          ปากีสถาน (12,115 ตัน) ไทย (11,525 ตัน) กัมพูชา (1,359 ตัน)
5 210390 ซอสปรุงรส 356              5,109            ไทย (5,109  ตัน) สวิสเซอร์แลนด์ (1,699 ตัน) จีน (1,469 ตัน)
6 030743 ปลาหมึกแช่แข็ง 247              860              หมู่เกาะฟอล์กแลนด์ (9,585 ตัน) เปรู (6,768 ตัน) อินเดีย (6,719 ตัน) ไทยอันดับท่ี 7 (860 ตัน)
7 190230 พาสต้าอ่ืนๆ (นู้ดเด้ิลพร้อมปรุง เส้นหมี่พร้อมปรุง) 211              2,507            จีน (3,963 ตัน) ไทย (2,507 ตัน) เวียดนาม (2,109  ตัน)
8 210690 อาหารปรุงแต่ง 207              3,830            ไทย (3,830 ตัน) อินโดนีเซีย (3,741 ตัน) สวิสเซอร์แลนด์ (3,380 ตัน)
9 200820 สับปะรดกระป๋อง 157              3,360            อินโดนีเซีย (6,772 ตัน) ไทย (3,360 ตัน) ฟิลิปปินส์ (2,070 ตัน)
10 021099 ไก่หมักเกลือ 147              2,493            บราซิล (5,902 ตัน) ไทย (2,493 ตัน)
11 160414 ทูน่ากระป๋อง 97                727              เอกวาดอร  ์(8,108 ตัน) ปาปัวนิกินี (4,455 ตัน) มอริเชียส (3,567 ตัน) ไทยอันดับท่ี 10 (727 ตัน)
12 190590 เพสทรี เค้ก และขนมเบเกอรี่อ่ืนๆ 80                685              จีน (1,933  ตัน) ตุรกี (1,689 ตัน) เวียดนาม (1,068 ตัน)
13 160420 ปลาปรุงแต่ง 80                760              ไทย (760 ตัน) โมร็อกโก (641 ตัน) จีน (592 ตัน)
14 200899 ผลไม้ปรุงแต่งหรือทำไว้ไม่ให้เสีย 75                873              คอสตาริกา (8,066  ตัน) อินเดีย (2,942 ตัน) กัวเตมาลา (2,327 ตัน) ไทยอันดับท่ี 8 (873 ตัน)
15 200949 น้ำสับปะรด 56                1,180            ไทย (1,180 ตัน) อินโดนีเซีย (1,070 ตัน) บราซิล (596 ตัน)

16 100620 ข้าวกล้อง 50                1,787            ปากีสถาน (9,851 ตัน) อินเดีย (7,647 ตัน) กิอานา (6,725 ตัน) ไทยอันดับท่ี6 (1,787 ตัน)

17 190220 พาสต้ายัดไส้ด้วยเนื้อหรือส่วนอ่ืนของเนื้อสัตว ์จะ
ทำให้สุกหรือปรุงแต่งโดยวิธีอ่ืนหรือไม่ก็ตาม

48                231              สวิสเซอร์แลนด์ (1,729 ตัน) จีน (485 ตัน) เวียดนาม (373 ตัน) ไทยอันดับท่ี 4 (231 ตัน)

18 190219 พาสต้าท่ียังไม่ทำให้สุก  (เส้นหมี่ วุ้นเส้น) 37                502              ไทย (502 ตัน) ตุรกี (431 ตัน) จีน (380 ตัน)
19 030342 ปลาทูน่าครีบเหลืองแช่แข็ง 33                224              เซเชลส์ (1,193 ตัน) เกาหลีใต้ (1,097 ตัน) ฟิลลิปปินส์ (600 ตัน) ไทยอันดับท่ี 7 (224 ตัน)
20 020617 กุ้งแช่แข็ง 29                80                เอกวาดอร  ์(8,888 ตัน) อาร์เจนตินา (8,328 ตัน) อินเดีย (4,924 ตัน) ไทยอันดับท่ี 24 (80 ตัน)

ลำดับ พิกัด
EU-27 นำเข้าจากไทย

แหล่งนำเข้าท่ีสำคัญของ EU หมายเหตุ

การนำเข้าอาหาร-สินค้าเกษตรจากไทย

(เดือนธันวาคม 2563) มูลค่า (ล้านบาท) ปริมาณ (ตัน)

1 160232 ไก่ปรุงสุกหรือทำไว้ไม่ให้เสีย 1,712.8          14,407         ไทย (14,407 ตัน) บราซิล (3,749 ตัน) จีน (425 ตัน)

2 210390 ซอสปรุงรส 98.1              1,601           ไทย (1,601 ตัน) อินเดีย (537 ตัน) สหรัฐอเมริกา (515 ตัน)

3 210690 อาหารปรุงแต่ง 91.7              2,163           ไทย (2,163 ตัน) สหรัฐอเมริกา (767 ตัน) สิงคโปร์ (737 ตัน)

4 230910 อาหารสุนัขและแมว 82.0              537             จีน (1,056 ตัน) ไทย (550 ตัน) แคนาดา (340 ตัน)

5 160521 กุ้งปรุงแต่งหรือแปรรูป ไม่บรรจุภาชนะท่ีอากาศผ่าน

เข้าออกไม่ได้

55.4              134             ไอซ์แลนด์ (469 ตัน) เวียดนาม (399 ตัน) นอร์เวย์ (257 ตัน) ไทยอันดับท่ี 7 (134 ตัน)

6 100630 ข้าวท่ีสีบ้างแล้วหรือท้ังหมด 55.8              1,607           อินเดีย (2,271 ตัน) ปากีสถาน (1,912 ตัน) ไทย (1,607 ตัน)

7 190230 เส้นพาสต้าทำให้สุกหรือปรุงต่ง (เช่น ก๋วยเต๋ียว เส้น

หมี่พร้อมปรุง)

47.8              715             จีน (1,087 ตัน) ไทย (715 ตัน) ยูเครน (1,607 ตัน)

8 190590 เพสทรี เค้กและขนมเบเกอรี่อ่ืนๆ 45.8              215             จีน (1,234 ตัน) สหรัฐอเมริกา (1,182 ตัน) แคนาดา (1,092 ตัน) ไทยอันดับท่ี 9 (215 ตัน)

9 160239 เนื้อสัตว์ปีกอ่ืนๆ ปรุงแต่ง 28.5              106             จีน (550 ตัน) ไทย (106 ตัน)

10 020714 ช้ินเนื้อหรือส่วนอ่ืนของไก่ แช่แข็ง 20.0              237             บราซิล (480 ตัน) ไทย (237 ตัน) ยูเครน (59 ตัน)

11 100620 ข้าวกล้อง 18.2              1,028           อินเดีย (6,644 ตัน) ปากีสถาน (6,100 ตัน) อุรุกวัย (1,467 ตัน) ไทยอันดับท่ี 4 (1,028 ตัน)

12 200899 ผลไม้กระป๋อง 16.8              251             อินเดีย(1,089 ตัน) แอฟริกาใต้ (913 ตัน) ไทย (251 ตัน)

13 210111 ส่ิงสกัด หัวเช้ือและส่ิงเข้มข้นของกาแฟ ชาหรือชามาเต้ 16.4              78               บราซิล (266 ตัน) โคลัมเบีย (129 ตัน) ไทย (78 ตัน)

14 200580 ข้าวโพดหวาน 16.2              363             ไทย (363 ตัน) จีน (192 ตัน)

15 160414 ทูน่ากระป๋อง 15.6              113             เอกวาดอร์ (2,220 ตัน) เซเชลส์ (1,185 ตัน) กานา (1,115 ตัน) ไทยอันดับท่ี 7 (113 ตัน)

16 160529 กุ้งปรุงแต่ง บรรจุภาชนะท่ีอากาศผ่านเข้าออกไม่ได้ 15.5              42               เวียดนาม (280 ตัน) จีน (118 ตัน) แคนาดา (100 ตัน)

17 200820 สับปะรดกระป๋อง 14.7              324             เคนยา (684 ตัน) ไทย (324 ตัน) อินโดนีเซีย (314 ตัน)

18 190190 อาหารปรุงแต่งทำจากแป้ง สตารช์หรือมอลต์ 14.6              193             ไทย (193 ตัน) ปากีสถาน (193 ตัน) สหรัฐอเมริกา (173 ตัน)

19 220300 เบียร์ท่ีทำจากมอลต์ 12.5              372             แม็กซิโก (1,309 ตัน) ออสเตรเลีย (512 ตัน) จีน (480 ตัน) ไทยอันดับท่ี 4 (372 ตัน)

20 190510 ขนมปังกรอบ 11.6              17               ไทย (17 ตัน) ซีเรีย (1 ตัน)

UK นำเข้าจากไทย
ลําดับ พิกัด แหล่งนำเข้าท่ีสำคัญของ UK หมายเหตุ
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• Albert Heijn ประกาศที่จะวางจำหนBายผลิตภัณฑ~ไกBที่ไดJรับการรับรองมาตรฐาน Beter Leven เทBาน้ัน 

o หนังสือพิมพ~ฐานเศรษฐกิจออนไลน~ รายงานวBา ตั ้งแตBปb 2566 เปVนตJนไป Albert Heijn ซึ ่งเปVน

หJางสรรพสินคJารายใหญBของเนเธอร~แลนด~ ไดJประกาศที่จะวางจำหนBายผลิตภัณฑ~ไกBที่มีการเลี้ยงแบบปลBอยอิสระ 

(free-range chicken) ที่ไดJรับการรับรองมาตรฐาน Beter Leven (มาตรฐานเอกชนดJานสวัสดิภาพสัตว~) เทBาน้ัน  

o ผลิตภัณฑ~ไกBที่ไดJรับการรับรองมาตรฐาน Beter Leven จะมีอายุยืนยาวและเติบโตชJากวBาไกBที่เลี้ยงใน

โรงเรือนป�ด ไดJรับการใสBใจดJานสุขภาพและความเปVนอยูBที่ดี รวมทั้งมีพื้นที่และเวลาที่อยูBภายนอกกรงมากย่ิงข้ึน ทั้งน้ี 

สินคJาที่ไดJรับมาตรฐาน Beter Leven จะมีราคาจำหนBายสูงกวBาสินคJาทั่วไป ประมาณรJอยละ 10 – 15 

o ผูJประกอบการหJางสรรพสินคJาในสหภาพยุโรปมีแนวโนJมที่จะพัฒนา/บังคับใชJมาตรฐานเอกชนตBาง ๆ 

ที่สอดคลJองกับทิศทางการดำเนินงานและนโยบายของสหภาพยุโรป อาทิ European Green Deal ยุทธศาสตร~ความ

หลากหลายทางชีวภาพ ยุทธศาสตร~ Farm to Fork และมาตรการดJานสิ่งแวดลJอม ซึ่งอาจเปVนการกีดกันทางดJาน

การคJา/อุปสรรคทางการคJาตBอเกษตรกรหรือผูJประกอบการรายยBอยในประเทศที่สาม 

• เศรษฐกิจหมุนเวียนของสหภาพยุโรป (Circular Economy) 

o เปVนหนึ่งในยุทธศาสตร~ภายใตJนโยบาย European Green Deal ของสหภาพยุโรป ในการปฏิรูป/

สรJางบรรทัดฐาน (norm) ตBอการผลิต/การบริโภคสินคJาอยBางความย่ังยืน และสามารถนำกลับมาใชJใหมB/ปรับเปลี่ยน/

ซBอมแซมไดJ ซึ่งครอบคลุมหBวงโซBของผลิตภัณฑ~ที่มีความสำคัญ (key product value chains) อาทิ อาหาร น้ำ และ

สารอาหาร เพื่อเสริมสรJางเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) 

o สหภาพยุโรปมีความประสงค~ที่จะเปVนผูJนำของโลกดJานการพัฒนาเศรษฐกิจหมุนเวียน ผBานกรอบการ

ประชุม/ความรBวมมือตBาง ๆ อาทิ การประชุมสมัชชาสิ่งแวดลJอมแหBงสหประชาชาติ (United Nations Environment 

Assembly: UNEA) การผลักดันการจัดทำขJอตกลงระดับโลกดJานพลาสติก การกBอตั ้งกล ุ Bม Global Circular 

Economy Alliance และการเจรจาขJอตกลงการคJาเสรีกับประเทศที่สามที่ครอบคลุมประเด็นดJานเศรษฐกจิหมุนเวียน  

o เศรษฐกิจหมุนเวียนของสหภาพยุโรป ซึ่งครอบคลุมมาตรการดJานการเลือกใชJวัสดุ การใชJน้ำ การใชJ

สารเคมี การปลBอยมลพิษ ปyญหาขยะ และการรีไซเคิล อาจสBงผลกระทบตBอการดำเนินงานของประเทศผูJผลิตและ

สBงออกสินคJาเกษตรในมิติตBาง ๆ อาทิ การจัดเก็บภาษีนำเขJาสินคJาทีไ่มBเปVนไปตามมาตรฐานความยั่งยืน การรับรอง

ระบบการผลิต/สินคJาย่ังยืน และการกีดกันการนำเขJาสินคJาที่ไมBเปVนมิตรตBอสิ่งแวดลJอม อยBางไรก็ตาม ปyจจุบันสหภาพ

ยุโรปยังอยูBระหวBางการจัดทำแนวทางการปฏิบัติที่เปVนรูปธรรมในประเด็นดังกลBาว 

• ผลกระทบ COVID-19 ตBอพฤติกรรมผูJบริโภคและแนวโนJมอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารในยุโรป 

o การแพรBระบาดของเชื้อ COVID-19 ในสหภาพยุโรป ไดJสBงผลใหJพฤติกรรมผูJบริโภคและแนวโนJม

อุตสาหกรรมเกษตรและอาหารในยุโรปเปลี่ยนไป ดังน้ี 

§ พฤติกรรมของผู,บริโภค 

• เลือกซื้ออาหารที่จำเปVนหรืออาหารพรJอมรับประทานในราคาที่เหมาะสม/ยBอมเยา 

และที่สามารถจัดเก็บรักษาไดJนาน รวมทั้งมีการเลือกซื้อสินคJาจากรJJานขนาดเล็ก รJานคJาปลีกในชุมชน หรือผBานระบบ

ออนไลน~ที่มีบริการสBงตรงถึงบJานมากย่ิงข้ึน 

• บริโภคอาหารที่มีคุณคBาทางโภชนาการสูง และอาหารที ่ชBวยกระตุ JนภูมิคุJมกันของ

รBางกาย อาทิ ผัก ผลไมJ และโปรตีนจากพืช 
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• หลีกเลี่ยงการทำ/ซื้ออาหารที่มากเกินความตJองการ (overbuying) จนทำใหJอาหาร

หมดอายุกBอนการบริโภค 

§ แนวโน,มของอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร 

• ด,านสุขภาพ  

o พัฒนา/ปรับปรุงสูตรอาหารเพื่อใหJสอดคลJองกบัความตJองการของผูJบริโภค

ในปyจจุบัน อาทิ อาหาร/โภชนาการเฉพาะบุคคล (อาหารปลอดกลูเต็น อาหารที่ชBวยเสริมสรJางภูมิตJานทานของรBางกาย 

และอาหารที่มีคุณคBาทางโภชนาการสูง)  

o เพิ่มมาตรการรักษาความสะอาดและความปลอดภัยอาหาร เพื่อเสริมสรJาง

ความเชื่อมั่นแกBผูJบริโภค อาทิ การฆBาเชื้อในโรงงาน การสวมใสBอุปกรณ~ป¡องกันโรค และตรวจสุขภาพแรงงานอยBาง

สม่ำเสมอ 

• ด,านความสะดวกและเทคโนโลย ี 

o เพิ่มชBองการใหJบริการซื้อขายสินคJาผBานระบบออนไลน~ เพื่อสรJางความสะดวก

ใหJแกBผูJบริโภค 

o ปรับใชJนวัตกรรม/เทคโนโลยีในการพฒันาการผลติอาหาร เพื่อรับรองความ

โปรBงใส (transparency) และการตรวจสอบยJอนกลับ (traceability) ซึ่งครอบคลุมมิติตBาง ๆ  อาทิ กระบวนการผลิต 

สภาพการทำงาน สิทธิมนุษยชน สวัสดิภาพสัตว~ และความยั่งยืน ซึ่งเปVนประเด็นที่สหภาพยุโรปพยายามรณรงค~ใหJ

ผูJบริโภคคำนึงถึงในการตัดสินใจเลือกซื้ออาหาร 

§ อาหารทางเลือก 

• พัฒนาอาหารที่ทำมาจากโปรตีนทดแทน (alternative proteins) อาทิ โปรตีนจาก

การเพาะเลี้ยงเซลล~ในหJองปฏิบัติการ (cultured meat) โปรตีนจากแมลง (insect-based protein) โปรตีนจากการ

หมักเช้ือรา (mycoproteins) และโปรตีนที่ผลิตจากเศษเหลือ (waste) จากโรงงานแปรรูปสัตว~น้ำ เพื่อเสริมสรJางความ

มั่นคงทางอาหาร ลดผลกระทบตBอสิ่งแวดลJอม และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

§ ความยั่งยืนและการลดขยะอาหาร 

• การระบุขJอมูลอาหารและผลกระทบตBอสิ่งแวดลJอม 

• การใชJบรรจุภัณฑ~ที่ย่ังยืน 

• ยุทธศาสตร~การปรับตัวตBอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศฉบับใหมBของสหภาพยุโรป 

o สหภาพยุโรปเปVนภูมิภาคที่มีความมุBงมั่นในการแกJไข/บรรเทาปyญหาที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง สภาพ

ภูมิอากาศอยBางจริงจังมาโดยตลอด ในขณะเดียวกันสหภาพยุโรปยังคงเผชิญกับผลกระทบจากปyญหาดังกลBาวมาอยBาง

ตBอเน่ือง สหภาพยุโรปจึงไดJออกยุทธศาสตร~การปรบัตัวตBอการเปลีย่นแปลงสภาพภูมิอากาศฉบับใหมB โดยเนJนการรับมอื

ตBอผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยมีแนวทางการดำเนินงานหลัก 4 ดJาน ดังน้ี 

§ การปรับตัวอยPางชาญฉลาด อาทิ การสBงเสริมการใชJเทคโลยีในการจัดการขJอมูล (รวบรวม 

จัดเก็บ และแบBงปyน) การประกอบการตัดสินใจ รวมทั้งการปรับปรุงและขยายแพลตฟอร~มในการเขJาถึงขJอมูล  

§ การปรับตัวให,เร็วขึ้น อาทิ การพัฒนาองค~ความรูJ การลงทุนโครงสรJางพื้นฐานที่ชBวยรับมือ 

ตBอผลกระทบ และสนับสนุนการประกันความเสียหาย 
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§ การปรับตัวอยPางเป�นระบบมากยิ่งขึ้น โดยการพัฒนาแผนการปรับตัวที่มีความยืดหยุBนตามความ

ตJองการของสังคม มีระบบติดตามและประเมินผลการใชJมาตรการ และสนับสนุนการปรับตัวใหJเขJากับธรรมชาติ  

§ การสPงเสริมการดำเนินงานระหวPางประเทศ เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

เพิ่มความชBวยเหลือไปยังประเทศที่พัฒนานJอย และเสริมสรJางความรBวมมือในการแลกเปลี่ยนขJอมูล 

3. ประเด็นปmญหา อุปสรรค และปmจจัยที่สPงผลกระทบตPอการค,าสินค,าเกษตรของไทย/แนวทางการแก,ไขปmญหา

สินค,าเกษตรของไทย 

กฎระเบียบ/มาตรการของสหภาพยุโรปที่อาจสBงผลกระทบตBอการคJาสินคJาเกษตรของไทย 

• Commission Implementing Regulation (EU) 2021/181 วBาดJวยการปรับแกJ Regulation (EC) No 889/ 

2008 (ขJอกำหนดการผลิตและการติดฉลากสินคJาอินทรีย~) เนื่องจากสถานการณ~ COVID-19 ไดJสBงผลใหJภาคเกษตร

อินทรีย~ไมBสามารถปรับตัวไดJตามขJอกำหนดของ Regulation (EC) No 889/2008 คณะกรรมาธิการยุโรปจึงเห็นควร

อนุโลมระยะเวลาเปลี่ยนผBานในการปรับแกJขJอกำหนดใน Regulation (EC) No 889/2008  

• Commission Implementing Regulation (EU) 2021/269 วBาดJวย การปรับแกJ Delegated Regulation 

(EU) 2020/427 (ดJานวันที่ที่กฎระเบียบมีผลบังคับใชJในสBวนของภาคผนวก II ของ Regulation (EU) 2018/848 วBา

ดJวย กฎระเบียบอินทรีย~) เนื่องจากสถานการณ~ COVID-19 สBงผลใหJภาคเกษตรอินทรีย~ไมBสามารถปรับตัวไดJทันตาม

วันที ่กฎระเบียบฯ มีผลบังคับใชJ คณะกรรมาธิการยุโรปจึงเห็นควรขยายระยะเวลาเปลี ่ยนผBานในการปรับใชJ 

Regulation (EU) 2020/427 ภาคผนวก II วBาดJวย กฎการผลิตโดยละเอียด (detailed production rules) ของ 

Regulation (EU) 2018/848  

• Commission Decision 2021/C 59 I/01 วBาดJวย การประกาศใหJแคเมอรูนอยูBในบัญชีรายชื่อประเทศที่มี

ความเสี่ยง “ที่ไมBใหJความรBวมมือ” หรือ “ใบเหลือง” ในการตBอตJานการทำประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และ

ไรJการควบคุม  

• Commission Implementing Regulation (EU) 2021/329 เห ็นชอบใหJตBออายุ preparation of endo-

1,4-beta-xylanase และ endo-1,3(4)-beta-glucanase ที่ผลิตโดย Trichoderma longibrachiatum เปVนสารเสรมิ

ในอาหารสัตว~ (feed additive) ภายใตJกลุ Bม zootechnical additives เพื ่อชBวยระบบยBอยอาหาร (digestibility 

enhancers) เปVนระยะเวลา 10 ปb โดยอนุญาตใหJใชJกับไกBเพื่อขุน ตั้งแตBวันที่กฎระเบียบฯ มีผลบังคับใชJไปจนถึงวนัที่ 

17 มีนาคม 2574 

• Commission Implementing Regulation (EU) 2021/279 วBาดJวย ขJอกำหนดในการบังคับใชJ Regulation 

(EU) 2018/848 วBาดJวย กฎระเบียบอินทรีย~ (ฉบับใหมB) ดJานการควบคุมและมาตรการอื่น ๆ เพื่อรับรองการตรวจสอบ

ยJอนกลับ การผลิต และการติดฉลากสินคJาเกษตรอินทรีย~  

• Commission Implementing Regulation (EU) 2021/330 เห ็นชอบใหJ  preparation of 3-phytase ที่

ผล ิตโดย Komagataella phaffii CECT 13094 เป Vนสาร เสร ิมในอาหารส ัตว~  ( feed additive) ภายใต JกลุB ม 

zootechnical additives เพื่อชBวยระบบยBอยอาหาร (digestibility enhancers) โดยอนุญาตใหJใชJกับไกBงวงเลี้ยงเพื่อ

ขุนและขยายพันธุ~ สุกรเพื่อขุน และสุกรวัยเยาว~ และเปVนระยะเวลา 10 ปb ตั้งแตBวันที่กฎระเบียบฯ มีผลบังคับใชJไป

จนถึงวันที่ 17 มีนาคม 2574  

• Commission Implementing Regulation (EU) 2021/343 เห ็นชอบใหJ preparation of Lactobacillus 

buchneri DSM 29026 เป Vนสารเสร ิมในอาหารสัตว~  ( feed additive) ภายใต Jกล ุ Bมสารเสร ิมทางเทคโนโลยี 
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(technological additives) โดยมีหนJาที่เปVนสารเรBงปฏิกิริยาในหญJาหมัก (silage additives) และอนุญาตใหJใชJกับ

สัตว~ทุกชนิด เปVนระยะเวลา 10 ปb ต้ังแตBวันที่กฎระเบียบฯ มีผลบังคับใชJ ไปจนถึงวันที่ 18 มีนาคม 2574  

• Commission Implementing Regulation (EU) 2021/344 เห็นชอบใหJ sorbitan monolaurate เปVนสาร

เสริมในอาหารสัตว~ (feed additive) ภายใตJกลุBมสารเสริมทางเทคโนโลยี (technological additives) โดยมีหนJาที่เปVน

อิมัลซิไฟเออร~ (emulsifiers) เปVนระยะเวลา 10 ปb ซึ่งอนุญาตใหJใชJกับสัตว~ทุกชนิด ต้ังแตBวันที่กฎระเบียบฯ มีผลบังคับ

ใชJไปจนถึงวันที่ 18 มีนาคม 2574  

• Commission Regulation (EU) 2021/383 ว B า ด J ว ย  ก า ร ป ร ั บ แกJ  Regulation (EC) No 1107/2009 

ภาคผนวก III บัญชีรายช่ือสารผสม (co-formulants) ที่ไมBอนุญาตใหJใชJในผลิตภัณฑ~อารักขาพืช ๑๐. คณะกรรมาธิการ

ย ุ โ ร ป ได J ป ระกาศ  Commission Implementing Regulation (EU) 2021/363 เ ห ็ น ชอบใหJ  preparation of 

fumonisin esterase ที่ผลิตโดย Komagataella phaffii DSM 32159 เปVนสารเสริมในอาหารสัตว~ (feed additive) 

ภายใตJกล ุ Bมสารเสร ิมทางเทคโนโลยี (technological additives) โดยมีหนJาที ่ช Bวยลดการปนเป « ¬อนของสาร 

mycotoxins ในอาหารสัตว~ เปVนระยะเวลา 10 ปb ซึง่อนุญาตใหJใชJกับสัตว~ทุกชนิด ต้ังแตBวันที่กฎระเบียบฯ มีผลบังคับ

ใชJไปจนถึงวันที่ 21 มีนาคม 2574  

• Commission Implementing Regulation (EU) 2021/421 เห็นชอบใหJทิงเจอร~ (tincture) ที ่ทำจากโกฐ

จุฬาลัมพา (Artemisia vulgaris L. : mugwort tincture) เปVนสารเสริมในอาหารสัตว~ ภายใตJกลุ Bมสารเสริมทาง

ประสาทสัมผัส (sensory additives) โดยมีหนJาที่เปVนสารแตBงกลิ่น (flavouring compounds) และอนุญาตใหJใชJกับ

สัตว~ทุกชนิด เปVนระยะเวลา 10 ปb ต้ังแตBวันที่กฎระเบียบฯ มีผลบังคับใชJไปจนถึงวันที่ 30 มีนาคม 2574  

• Commission Regulation (EU) 2021/382 วBาดJวย การปรับแกJ Regulation (EC) No 852/2004 วBาดJวย 

สุขอนามัยอาหาร ในสBวนที ่ที ่เกี ่ยวขJองกับการจัดการอาหาร ที ่กBอใหJเกิดการแพJ การกระจBายสินคJาอาหาร และ

วัฒนธรรมความปลอดภัยอาหาร  

• Commission Implementing Regulation (EU) 2021/413 เห็นชอบใหJตBออายุการใชJเลือดป®น (blood 

meal) เปVนสารออกฤทธ์ิในผลิตภัณฑ~อารักพืชที่มีความเสี่ยงต่ำ ต้ังแตBวันที ่1 เมษายน 2564 – 31 มีนาคม 2579  

• Commission Implementing Regulation (EU) 2021/384 กำหนดหลักเกณฑ~สำหรับการปรับใชJเกณฑ~ที่

กำหนดไวJใน Regulation (EC) No 2100/94 มาตรา 63 เกี่ยวกับความเหมาะสมของชื่อ (denominations) พันธุ~พืช

ทางการเกษตรและพันธุ~พืชผัก เพื่อใหJเปVนไปตามวัตถุประสงค~ของวรรคแรกของ มาตรา 9(6) Directive 2002/53/EC 

และของวรรคแรกของมาตรา 9(6) Directive 2002/55/EC  

• Commission Implementing Regulation (EU) 2021/412 วBาดJวย การทบทวนการระงับการอนุญาตใชJ 

ethoxyquin เปVนสารเสริมในอาหารสัตว~  

• Commission Implementing Regulation (EU) 2021/422 เห ็นชอบใหJ Preparation of Enterococcus 

faecium DSM 7134 เปVนสารเสริมในอาหารสัตว~ ภายใตJกลุ Bม zootechnical additives เพื ่อชBวยควบคุมเชื ้อใน

กระเพาะ (gut flora stabilisers) และอนุญาตใหJใชJกับไกBเลี้ยงเพื่อไขB เปVนระยะเวลา 10 ปb ต้ังแตBวันที่กฎระเบียบฯ มี

ผลบังคับใชJ ไปจนถึงวันที่ 30 มีนาคม 2574  

• Commission Implementing Regulation (EU) 2021/461 เห็นควรใหJขยายระยะเวลาเปลี่ยนผBานในการ

ปรับใชJ Commission Regulation (EC) No 1235/2008 มาตรา 11(1) วBาดJวย การยื ่นคำรJองขอขึ ้นบัญชีรายช่ือ

หนBวยงาน CA และ CB ดJานความเทBาเทียมกัน (equivalence) จากประเทศที่สาม จากเดิมภายในวันที ่30 มิถุนายน 
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2563 เปVนภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เนื่องจากสถานการณ~ COVID-19 สBงผลใหJภาคเกษตรอินทรีย~ไมBสามารถ

ปรับตัวไดJทันตามวันที่กฎระเบียบใหมBมีผลบังคับใชJ  

• Commission Implementing Regulation (EU) 2021/464 วBาดJวย ไมBอนุญาตใหJพริกหยวก กลุBมพริกหยวก 

และสารสกัดจากพริกคาเยน เปVนสารต้ังตJน (Basic Substance) ในผลิตภัณฑ~อารักขาพืช  

• Commission Regulation (EU) 2021/418 ในการปร ับแกJ  Directive 2002/46/EC ด J านการ ใช J ส าร 

nicotinamide riboside chloride และ magnesium citrate malate ในการผลิตอาหารเสริม และหนBวยวัดปริมาณ

ที่ใชJสำหรับทองแดง  

• Commission Implementing Regulation (EU) 2021/427 เห็นชอบอนุญาตใหJ 24-epibrassinolide เปVน

สารออกฤทธ์ิในผลิตภัณฑ~อารักพืชที่มีความเสี่ยงต่ำ ต้ังแตBวันที ่31 มีนาคม 2564 – 31 มีนาคม 2579  

• Commission Implementing Regulation (EU) 2021/459 เห็นควรปรับแกJเงื่อนไขการใชJสาร fenpyrazamine 

เนื่องจากพบวBาคุณลักษณะความไมBบริสุทธ์ิ (impurity) ของ hydrazine ซึ่งเปVนวัสดุเริ่มตJน (starting material) ใน

สาร fenpyrazamine ซึ่งสามารถกBอใหJเกิดความเปVนพิษไดJ จึงเห็นควรกำหนดความเขJมขJนขั ้นสูงสุดของความไมB

บรสิุทธ์ิในวัสดุทางเทคนิค (technical material) ไวJที่ระดับไมBเกิน 0.0001% (1 มิลลิกรัม/กิโลกรัม)  

• 2021/C 93/03 ดJานบัญชีรายชื่อรัฐเจJาของธง (flag State) และหนBวยงานผูJรับผิดชอบหลักที่เกี่ยวขJองกับ

กฎระเบียบ IUU ดJานหนังสือรับรองการจับสัตว~น้ำ (catch certificate) ของประเทศที่สาม  

• Commission Implementing Regulation (EU) 2021/420 ว B า ด J ว ย  ก า ร ป ร ั บ แก J ข J อ ผ ิ ดพล าด ใน 

Commission Implementing Regulation (EU) 2020/1097 ด J า นก า ร อน ุญ าต ใหJ  lutein-rich แล ะ  lutein/ 

zeaxanthin extracts จาก Tagetes erecta เปVนสารเสรมิในอาหารสัตว~ปbก 

4. สถานการณ*ด,านการเกษตรท่ีสำคญัของประเทศท่ีรับผดิชอบ 

• เบลเยียมประกาศสถานะการปลอดโรคอหิวาต~แอฟริกาในสุกร (African swine fever : ASF) 

o เบลเยียมประกาศความสำเร็จในการจัดการ ควบคุม และแกJไขปyญหาการระบาดของโรค ASF พรJอม

ทั้งเสริมสรJางความมั่นใจใหJแกBประเทศที่สามตBาง ๆ  ถึงคุณภาพและความปลอดภัยของการบริโภคผลิตภัณฑ~เน้ือหมูของ

เบลเยียม  

o โรค ASF มีการแพรBระบาดในหมูป®าของเบลเยียม ระหวBางเดือนกันยายน 2561 - เดือนตุลาคม 2562 

และเมื่อเดือนธันวาคม 2563 เบลเยียมไดJรับการรับรองจากองค~การโรคระบาดสัตว~ระหวBางประเทศ (OIE) วBา เปVน

ประเทศที่ปลอดโรคอหิวาต~แอฟริกาในสุกรจากการประเมินตนเอง (Self-Declaration) 

o ที่ผBานมาเบลเยียมไดJใหJความสำคัญตBอการเสริมสรJางความรBวมมือระหวBางรัฐบาลกลาง รัฐบาลสBวน

ภูมิภาค หJองปฏิบัติการ และสถาบันศึกษาตBาง ๆ ในการตรวจสอบ ตรวจจับ ติดตาม ควบคุม และแกJไขปyญหาการ

ระบาดของโรค ASF ผBานมาตรการตBาง ๆ 

• การแจ,งเตือนโรคระบาดในปศุสัตว*ของสหภาพยุโรป 

o บัลแกเรีย : ตรวจพบโรคอหิวาต~สกุรอัฟริกัน (African swine fever) ในหมูป®า 

o เอสโตเนีย : ตรวจพบโรคอหิวาต~สุกรอัฟริกัน (African swine fever) ในหมูป®า 

o เยอรมนี : ตรวจพบโรคอหิวาต~สุกรอัฟริกัน (African swine fever) ในหมูป®า 

o ฮังการ ี: ตรวจพบโรคอหิวาต~สุกรอัฟรกิัน (African swine fever) ในหมูป®า 

o ลัตเวีย : ตรวจพบโรคอหิวาต~สุกรอัฟริกัน (African swine fever) ในหมูป®า 
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o ลิทัวเนีย : ตรวจพบโรคอหิวาต~สกุรอฟัริกัน (African swine fever) ในหมูป®า 

o โปแลนด~ : ตรวจพบโรคอหิวาต~สกุรอฟัริกัน (African swine fever) ในฟาร~มหมูและหมปู®า 

o โรมาเนีย : ตรวจพบโรคอหิวาต~สุกรอัฟรกิัน (African swine fever) ในฟาร~มหมูและหมปู®า 

o สโลวาเกีย : ตรวจพบโรคอหิวาต~สุกรอัฟริกัน (African swine fever) ในหมูป®า 

 
 


