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รายงานสถานการณ์การค้าสนิค้าเกษตร (Situation Report) ประจำเดือนเมษายน 2564 
สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำสหภาพยุโรป 

1. มูลค่าการค้าสินค้าเกษตรระหว่างไทยกับสหภาพยุโรป 
สหภาพยุโรป (มกราคม 2564) 

• ในเดือนมกราคม 2564 สหภาพยุโรป 27 ประเทศ (ไม่รวมสหราชอาณาจักร) นำเข้าสินค้าเกษตรจากประเทศ
ไทย (รวมยางพารา) รวม 6,181.2 ล้านบาท หรือคิดเป็นปริมาณรวม 89,811 ตัน 

• เมื่อเทียบกับเดือนที่ผ่านมา (ธ.ค. 63) มูลค่าการนำเข้าจากไทยเพ่ิมขึ้นร้อยละ 17 หรือ 900 ล้านบาท โดยสินค้า
เกษตรที่สหภาพยุโรปนำเข้าจากไทยเพิ่มขึ้น ได้แก่ ปลาทูน่ากระป๋อง ไก่แปรรูป แผ่นยางรมควัน เนื้อไก่ อาหารสุนัข
และแมว ข้าว สับปะรดกระป๋อง อาหารปรุงแต่ง และกุ้งแปรรูป ตามลำดับ ส่วนสินค้าเกษตรที่สหภาพยุโรปนำเข้าจาก
ไทยลดลง ได้แก่ ปลาหมึกแช่แข็ง ยางธรรมชาติ พืชผัก/ผลไม้/ลูกนัตปรุงแต่ง และกุ้งแช่แข็ง 

• เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา (ม.ค. 63) มูลค่าการนำเข้าจากไทยลดลงร้อยละ 18 หรือ 1,365 ล้าน
บาท โดยสินค้าเกษตรที่สหภาพยุโรปนำเข้าจากไทยลดลง ได้แก่ เนื้อไก่ ข้าว ยางธรรมชาติ อาหารปรุงแต่ง ไก่แปรรูป 
ปลาหมึกแช่แข็ง สับปะรดกระป๋อง พืชผัก/ผลไม้/ลูกนัตปรุงแต่ง กุ้งแช่แข็ง และกุ้งแปรรูป ตามลำดับ ส่วนสินค้าที่
สหภาพยุโรปนำเข้าจากไทยเพ่ิมข้ึน ได้แก่ แผ่นยางรมควัน อาหารสุนัขและแมว และปลาทูน่ากระป๋อง 

 

สหภาพยุโรป (กุมภาพันธ์ 2564) 

• ในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 สหภาพยุโรป 27 ประเทศ (ไม่รวมสหราชอาณาจักร) นำเข้าสินค้าเกษตรจากประเทศ
ไทย (รวมยางพารา) รวม 5,628.8 ล้านบาท หรือคิดเป็นปริมาณรวม 72,820 ตัน 

• เมื่อเทียบกับเดือนที่ผ่านมา (ม.ค. 64) มูลค่าการนำเข้าจากไทยลดลงร้อยละ 9 หรือ 552.4 ล้านบาท โดยสินค้า
เกษตรที่สหภาพยุโรปนำเข้าจากไทยลดลง ได้แก่ ปลาทูน่ากระป๋อง อาหารสุนัขและแมว ไก่แปรรูป ข้าว อาหารปรุง
แต่ง ปลาหมึกแช่แข็ง เนื้อไก่ กุ้งแช่แข็ง และกุ้งแปรรูป ตามลำดับ ส่วนสินค้าเกษตรที่สหภาพยุโรปนำเข้าจากไทย
เพ่ิมข้ึน ได้แก่ ยางธรรมชาติ แผ่นยางรมควัน สับปะรดกระป๋อง และพืชผัก/ผลไม้/ลูกนัตปรุงแต่ง 

• เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา (ก.พ. 63) มูลค่าการนำเข้าจากไทยเพิ่มขึ้นร้อยละ 7 หรือ 387.5 ล้าน
บาท โดยสินค้าเกษตรที่สหภาพยุโรปนำเข้าจากไทยเพิ่มขึ้น ได้แก่ ยางธรรมชาติ แผ่นยางรมควัน อาหารสุนัขและแมว 
สับปะรดกระป๋อง และอาหารปรุงแต่ง ตามลำดับ ส่วนสินค้าที่สหภาพยุโรปมีมูลค่านำเข้าจากไทยลดลง ได้แก่ เนื้อไก่ 
ไก่แปรรูป ข้าว ปลาหมึกแช่แข็ง ปลาทูน่ากระป๋อง กุ้งแปรรูป พืชผัก/ผลไม้/ลูกนัตปรุงแต่ง และกุ้งแช่แข็ง 
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ข้อมูลจาก : International trade, EUROSTAT database ณ เดือนพฤษภาคม 2564  
* EUROSTAT database ยังไม่มีการรายงานข้อมูลสถิติที่เป็นปัจจุบันสำหรับเดือนมีนาคม 2564 – เดือนเมษายน 2564 

สหราชอาณาจักร (มกราคม 2564) 

• ในเดือนมกราคม 2564 สหราชอาณาจักรนำเข้าสินค้าเกษตรจากประเทศไทย (รวมยางพารา)  รวม 1,680.8 
ล้านบาท หรือคิดเป็นปริมาณรวม 19,751 ตัน โดยนำเข้าไก่แปรรูปจากไทยมากที่สุด 

• เมื่อเทียบกับเดือนที่ผ่านมา (ธ.ค. 63) มูลค่าการนำเข้าจากไทยลดลงร้อยละ 34 หรือ 858.5 ล้านบาท โดยสินค้า
เกษตรที่สหราชอาณาจักรนำเข้าจากไทยลดลง ได้แก่ ไก่แปรรูป กุ้งแปรรูป อาหารปรุงแต่งอื่น ๆ เส้นพาสต้าทำให้สุก
หรือปรุงแต่ง เพสทรี/เค้กและขนมเบเกอรี่อื่น ๆ ชิ้นเนื้อและส่วนอื่นของไก่แช่แข็ง และปลาทูน่ ากระป๋อง ตามลำดับ 
ส่วนสินค้าเกษตรที่สหราชอาณาจักรนำเข้าจากไทยเพ่ิมขึ้น ได้แก่ สิ่งสกัด/หัวเชื้อและสิ่งเข้มข้นของกาแฟ ซอสและของ
ปรุงแต่งสำหรับทำซอส อาหารสุนัขและแมว กุ้งแช่แข็ง ข้าว ข้าวโพดหวาน และเนื้อสัตว์ปีกปรุงแต่งอ่ืน ๆ  

• เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา (ม.ค. 63)  มูลค่าการนำเข้าจากไทยลดลงร้อยละ 43 หรือ 1,281 ล้าน
บาท โดยสินค้าเกษตรที่สหราชอาณาจักรนำเข้าจากไทยลดลง ได้แก่ ไก่แปรรูป กุ้งแช่แข็ง ปลาทูน่ากระป๋อง ข้าว 
อาหารปรุงแต่งอื่น ๆ ข้าวโพดหวาน เส้นพาสต้าทำให้สุกหรือปรุงแต่ง เพสทรี/เค้กและขนมเบเกอรี่อื่น ๆ กุ้งแปรรูป 
และเนื้อสัตว์ปีกปรุงแต่งอ่ืน ๆ ตามลำดับ ส่วนสินค้าเกษตรที่สหราชอาณาจักรนำเข้าจากไทยเพ่ิมข้ึน ได้แก่ สิ่งสกัด หัว
เชื้อและสิ่งเข้มข้นของกาแฟ อาหารสุนัขและแมว ซอสและของปรุงแต่งสำหรับทำซอส และชิ้นเนื้อและส่วนอื่นของไก่
แช่แข็ง 
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สหราชอาณาจักร (กุมภาพันธ์ 2564) 

• ในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 สหราชอาณาจักรนำเข้าสินค้าเกษตรจากประเทศไทย (รวมยางพารา) รวม 1,670.4 
ล้านบาท หรือคิดเป็นปริมาณรวม 18,355 ตัน โดยนำเข้าไก่แปรรูปจากไทยมากที่สุด 

• เมื่อเทียบกับเดือนที่ผ่านมา (ม.ค. 64) มูลค่าการนำเข้าจากไทยลดลงร้อยละ 1 หรือ 10.4 ล้านบาท โดยสินค้า
เกษตรที่สหราชอาณาจักรนำเข้าจากไทยลดลง ได้แก่ ซอสและของปรุงแต่งสำหรับทำซอส  อาหารสุนัขและแมว 
เนื้อสัตว์ปีกอ่ืน ๆ ปรุงแต่ง ข้าว ข้าวโพดหวาน เพสทรี/เค้กและขนมเบเกอรี่อ่ืน ๆ อาหารปรุงแต่งอ่ืน ๆ เส้นพาสต้าทำ
ให้สุกหรือปรุงแต่ง สิ่งสกัด/หัวเชื้อและสิ่งเข้มข้นของกาแฟ และปลาทูน่ากระป๋อง ตามลำดับ ส่วนสินค้าเกษตรที่  
สหราชอาณาจักรนำเข้าจากไทยเพ่ิมข้ึน ได้แก่ ไก่แปรรูป กุ้งแช่แข็ง กุ้งแปรรูป และชิ้นเนื้อและส่วนอื่นของไก่แช่แข็ง  

• เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา (ก.พ. 63)  มูลค่าการนำเข้าจากไทยลดลงร้อยละ 26 หรือ 590.1 ล้าน
บาท โดยสินค้าเกษตรที่สหราชอาณาจักรนำเข้าจากไทยลดลง ได้แก่ ไก่แปรรูป  ข้าว ปลาทูน่ากระป๋อง เนื้อสัตว์ปีก 
อื่น ๆ ปรุงแต่ง ข้าวโพดหวาน อาหารปรุงแต่งอื่น ๆ เพสทรี/เค้กและขนมเบเกอรี่อื่น ๆ และเส้นพาสต้าทำให้สุกหรือ
ปรุงแต่ง ตามลำดับ ส่วนสินค้าเกษตรที่สหราชอาณาจักรนำเข้าจากไทยเพิ่มขึ้น ได้แก่ กุ้งแปรรูป กุ้งแช่แข็ง ซอสและ
ของปรุงแต่งสำหรับทำซอส ชิ้นเนื้อและส่วนอื่นของไก่แช่แข็ง และอาหารสุนัขและแมว 

ข้อมูลจาก : https://www.uktradeinfo.com/trade-data ณ เดือนพฤษภาคม 2564 (ยังไม่มีการรายงานข้อมูลสถิตทิี่เป็นปัจจุบันสำหรับเดือนมีนาคม 
2564 – เดือนเมษายน 2564) 

การตรวจพบปัญหาสารตกค้าง/ไม่ได้มาตรฐานด้านสุขอนามัย/เชื้อจุลินทรีย์/ในสินค้าเกษตรในสหภาพยุโรป (เมษายน 
2564) 

• สหภาพยุโรปพบปัญหาในสินค้าเกษตรและอาหารทั้งหมด จำนวน 302 รายการ แบ่งเป็น สินค้าที่วางขายใน
ท้องตลาดแล้ว (Alert notifications) จำนวน 100 รายการ สินค้าที่ยังไม่ได้วางขายในท้องตลาด (Information notification) 
จำนวน 108 รายการ การแจ้งข่าวสาร (News) จำนวน 1 รายการ และสินค้าที่ถูกควบคุม ณ ด่านนำเข้า (Border 
rejection) จำนวน 93 รายการ  

• สหภาพยุโรปตรวจพบสินค้าเกษตรและอาหารที่มีปัญหาจากไทยในเดือนเมษายน 2564 จำนวน 3 รายการ ดังนี้ 
o เดนมาร์กตรวจพบสาร sennosides ในชา  
o เยอรมนีตรวจพบสินค้าแมลง (Rhynchophorus ferrugineus และ Phyllophaga) ซึ่งเป็น Novel Food 

และไม่ได้รับอนุญาตให้มีการนำเข้า (2 รายการ) 
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ปัญหาการตรวจพบศัตรูพืชกักกันในสินค้าพืช/ผลไม้ (เมษายน 2564)  
o สหภาพยุโรปพบปัญหาศัตรูพืชกักกันในสินค้าพืช/ผลไม้ทั้งหมด จำนวน 133 รายการ โดยอิสราเอล

ถูกตรวจพบปัญหาดังกล่าวมากท่ีสุด หรือ 17 รายการ 
o สหภาพยุโรปตรวจพบปัญหาศัตรูพืชกักกันในสินค้าพืช/ผลไม้จากไทย จำนวน 8 รายการ ดังนี้ 

▪ ตรวจพบแมลงหวี่ขาวยาสูบ (Bemisia tabaci) ในพืชสกุล Hygrophila 
▪ ตรวจพบเพลี้ยไฟ (Thrips palmi) ในกล้วยไม้สกุลหวาย 
▪ ตรวจพบแมลงวันพริก (Bactrocera latifrons) ในพริก 
▪ ตรวจพบแมลงหวี่ขาวยาสูบ (Bemisia tabaci) ในผักชีฝรั่ง 
▪ ตรวจพบแมลงหวี่ขาวยาสูบ (Bemisia tabaci) ในกะเพรา 
▪ ตรวจพบหนอนชอนใบ (Liriomyza sativae) ในแมงลัก 
▪ ตรวจพบแมลงวันผลไม ้(Bactrocera) ในมะขาม ชะพลู พืชสกุล Sesbania และผักบุ้ง 
▪ ตรวจพบแมลงหวี่ขาวยาสูบ (Bemisia tabaci) ในพืชสกุล Polygonum 

2. สถานการณ์การค้าสินค้าเกษตรที่สำคัญและแนวโน้ม 

• ประเทศผู้ส่งออกที่เป็นคู่แข่งสำคัญในการส่งออกสินค้าเกษตรและอาหาร 20 อันดับแรกของไทย ไปยังสหภาพยุโรป 
(27 ประเทศ) (เดือนมกราคม 2564) 
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• ประเทศผู้ส่งออกที่เป็นคู่แข่งสำคัญในการส่งออกสินค้าเกษตรและอาหาร 20 อันดับแรกของไทย ไปยังสหภาพยุโรป 
(27 ประเทศ) (เดือนกุมภาพันธ์ 2564) 

ข้อมูลจาก : International trade, EUROSTAT database ณ เดอืนพฤษภาคม 2564  
* EUROSTAT database ยังไม่มีการรายงานข้อมูลสถิติที่เป็นปัจจุบันสำหรับเดือนมีนาคม 2564 – เดือนเมษายน 2564 

• ประเทศผู้ส่งออกที่เป็นคู่แข่งสำคัญในการส่งออกสินค้าเกษตรและอาหาร 20 อันดับแรกของไทยไปยังสหราชอาณาจักร 
(เดือนมกราคม 2564)  
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• ประเทศผู้ส่งออกที่เป็นคู่แข่งสำคัญในการส่งออกสินค้าเกษตรและอาหาร 20 อันดับแรกของไทยไปยังสหราชอาณาจักร 
(เดือนกุมภาพันธ์ 2564)  

 
ที่มาข้อมูล : UK Trade Info, Overseas trade data table ณ เดอืนพฤษภาค 2564 (ยังไม่มีการรายงานข้อมูลสถติิที่เป็นปัจจุบัน
สำหรับเดือนมีนาคม 2564 – เดือนเมษายน 2564)  

 
3. ประเด็นปัญหา อุปสรรค และปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการค้าสินค้าเกษตรของไทย/แนวทางการแก้ไขปัญหา
สินค้าเกษตรของไทย 
กฎระเบียบ/มาตรการของสหภาพยุโรปที่อาจส่งผลกระทบต่อการค้าสินค้าเกษตรของไทย 

• Commission Implementing Regulation (EU) 2021/426 ว่าด้วย การปรับแก้ข้อผิดพลาดใน Commission 
Implementing Regulation (EU) 2020/1092 ด้านการอนุญาตให้ Lactococcus lactis NCIMB 30160 เป็นสารเสริม
ในอาหารสัตว์ ภายใต้กลุ่มสารเสริมทางเทคโนโลยี โดยมีหน้าที่เป็นสารเร่งปฏิกิริยาในหญ้าหมัก (silage additives) 
และอนุญาตให้ใช้กับสัตว์ทุกชนิด เป็นระยะเวลา 10 ปี ตั้งแต่วันที่ Commission Implementing Regulation (EU) 
No 1263/2011 มีผลบังคับใช้ไปจนถึงวันที่ 26 ธันวาคม 2564 เท่านั้น 

• Commission Implementing Regulation (EU) 2021/485 ว่าด้วย การอนุญาตให้น้ำมันหอมระเหยจากขิง 
(Zingiber officinale Roscoe) โอลีโอเรซิน (ginger oleoresin) จากขิง (Zingiber officinale Roscoe) และทิงเจอร์จาก
ขิง (Zingiber officinale Roscoe) เป็นสารเสริมในอาหารสัตว์ ภายใต้กลุ่มประสาทสัมผัส (sensory additives) โดยมี
หน้าที่เป็นสารแต่งกลิ่น (flavouring compounds) เป็นระยะเวลา 10 ปี ตั้งแต่วันที่กฎระเบียบฯ มีผลบังคับใช้ไปจนถึง
วันที่ 12 เมษายน 2574 

• Commission Implementing Regulation (EU) 2021/506 ว่าด้วย การอนุญาตให้ methanethiol เป็นสาร
เสริมในอาหารสัตว์ ภายใต้กลุ ่มประสาทสัมผัส (sensory additives) โดยมีหน้าที ่ เป็นสารแต่งกลิ ่น (flavouring 
compounds) และอนุญาตให้ใช้กับสัตว์ทุกชนิด เป็นระยะเวลา 10 ปี ตั้งแต่วันที่กฎระเบียบฯ มีผลบังคับใช้ไปจนถึง
วันที่ 13 เมษายน 2574 
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• Commission Implementing Regulation (EU) 2021/505 ว่าด้วย การไม่อนุญาตให้ phosphoric acid 
60% ใน silica carrier เป็นสารเสริมในอาหารสัตว์ เนื่องจากไม่มีข้อมูลเพียงพอที่จะสามารถประเมินความเสี่ยงของสาร
ดังกล่าวได้ รวมทั้งผู้ยื่นคำร้องไม่นำส่งข้อมูลเพิ่มเติมตามที่ได้ร้องขอภายในระยะเวลาที่กำหนด 

• Commission Implementing Regulation (EU) 2021/547 ว่าด้วย การปรับแก้ Implementing Regulation (EU) 
2019/1715 ข้อกำหนดการทำงานของระบบการจัดการข้อมูลการตรวจสอบ (IMSOC) และองค์ประกอบที่เก่ียวข้อง 

• Commission Implementing Regulation (EU) 2021/468 ว ่าด ้วย การไม ่อน ุญาตให ้ใช้ พ ืชท ี ่ม ีสาร 
hydroxyanthracene ในอาหาร เนื่องจากสาร hydroxyanthracene ที่สามารถพบได้ในพืชหลายชนิด และนำมาใช้
ทำอาหารเสริม (food supplements) เพื่อช่วยการทำงานของระบบขับถ่าย มีความเสี่ยงที่เป็นพิษต่อพันธุกรรม 
(genotoxic) และก่อให้เกิดมะเร็ง (carcinogenic) 

• Commission Implementing Regulation (EU) 2021/507 ว ่ าด ้ วย การต ่ออน ุญาตให้  pyridoxine 
hydrochloride (วิตามิน B6) เป็นสารเสริมในอาหารสัตว์ ภายใต้กลุ่มสารเสริมทางโภชนาการ (nutritional additives) โดย
มีหน้าที่เป็นวิตามิน โปรวิตามิน และสารเคมีที่มีผลคล้ายคลึง (vitamins, pro-vitamins and chemically well-defined 
substances having similar effect) เป็นระยะเวลา 10 ปี โดยอนุญาตให้ใช้กับสัตว์ทุกชนิด ตั้งแต่วันที่กฎระเบียบฯ มีผล
บังคับใช้ไปจนถึงวันที่ 13 เมษายน 2574 

• Commission Implementing Regulation (EU) 2021/404 ว่าด้วย การกำหนดบัญชีรายชื่อประเทศที่สาม
หรือภูมิภาคของประเทศท่ีสามท่ีได้รับอนุญาตให้ส่งออกสัตว์ ผลิตภัณฑ์เชื้อโรค และสินค้าที่มีแหล่งกำเนิดจากสัตว์ โดย
ประเทศไทยได้รับอนุญาตให้นำเข้าสินค้า ได้แก่ ม้า สัตว์ปีกและผลิตภัณฑ์เชื้อโรคจากสัตว์ปีก สุนัข แมว เฟร์ริต เนื้อสด
ของสัตว์ปีกและนกป่า สินค้าเนื้อสัตว์จากสัตว์เท้ากีบ สัตว์ปีก และนกป่า สินค้านมที่ต้องผ่านกระบวนการกำจัดความเสี่ยง
โรคปากและเท้าเปื่อย ไข่ และสินค้าไข ่และสัตว์น้ำเพาะเลี้ยง 

• Commission Implementing Regulation (EU) 2021/403 ว่าด้วย การกำหนดแบบฟอร์มหนังสือรับรอง
สุขภาพสัตว์ และหนังสือรับรองฯ สำหรับการนำเข้าและเคลื่อนย้ายสัตว์บกและผลิตภัณฑ์เชื้อโรคบางประเภท โดย ใน
ส่วนที่เกี่ยวข้องกับไทย ได้แก่ ภาคผนวก II Chapter 12 แบบฟอร์มการนำเข้าม้า (EQUI-X) Chapter 14 แบบฟอร์ม
การนำผ่านม้า (EQUI-TRANSIT-X) และ Chapter 38 แบบฟอร์มการนำเข้าสุนัข แมว และเฟร์ริต (CANIS-FELIS-FERRETS) 
มายังสหภาพยุโรป 

• Commission Implementing Regulation (EU) 2021/405 ว่าด้วย การกำหนดบัญชีรายชื่อประเทศที่สาม
หรือภูมิภาคของประเทศที่สามที่ได้รับอนุญาตให้ส่งออกสัตว์ และสินค้าที่มีแหล่ งกำเนิดจากสัตว์บางประเภทเพื่อการ
บริโภค โดยประเทศไทยได้รับอนุญาตให้นำเข้าสินค้านกป่าที่ยังไม่ได้ถอนขนและไม่ได้ผ่าไส้ออก หอยสองฝา เอไคโน
เดิร์ม (ดาวทะเล เม่นทะเล และปลิงทะเล เป็นต้น) ทูนิเคท และหอยทะเลฝาเดียวมีชีวิต  แช่เย็น แช่แข็ง หรือแปรรูป 
สินค้าประมงบางประเภท ขากบ (frogs’ legs) และหอยทาก (snails) เจลาตินและคอลลาเจนจากวัว แพะ แกะ สุกร 
ม้า และลา เจลาตินและคอลลาเจนจากสัตว์ปีก และแมลง 

• Commission Implementing Regulation (EU) 2021/551 ว่าด้วย การอนุญาตให้สารสกัดจากขมิ ้นชัน 
น้ำมันจากขมิ้นชัน โอลีโอเรซินจากเหง้าขมิ้นชัน และทิงเจอร์จากเหง้าขมิ้นชัน เป็นสารเสริมในอาหารสัตว์ ภายใต้กลุ่ม
ประสาทสัมผัส (sensory additives) โดยมีหน้าที่เป็นสารแต่งกลิ่น (flavouring compounds) เป็นระยะเวลา 10 ปี 
ตั้งแต่วันที่กฎระเบียบฯ มีผลบังคับใช้ไปจนถึงวันที่ 20 เมษายน 2574 
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• Commission Implementing Regulation (EU) 2021/567 ว่าด้วย การอนุญาตให้สารสกัดด้วยน้ำจากเมล็ด
งอกลูพินเป็นสารออกฤทธิ์ที่มีความเสี่ยงต่ำในผลิตภัณฑ์อารักขาพืช ตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2564 – 27 เมษายน 
2579  

• Council Decision (EU) 2021/592 (EU) 2021/592 ว่าด้วย สหภาพยุโรปเสนอให้บรรจุชื่อสาร Chlorpyrifos ใน
อนุสัญญาสตอกโฮล์มของสารมลพิษท่ีตกค้างยาวนาน  

• Commission Delegated Regulation (EU) 2021/573 ว่าด้วย การปรับแก้ Delegated Regulation (EU) 
2019/625 ว่าด้วย เงื่อนไขการนำเข้าหอยทากมีชีวิต สินค้าคอมโพสิต และไส้สัตว์ เพ่ือการบริโภค 

• Commission Implementing Regulation (EU) 2021/617 ว่าด้วย การปรับแก้แบบฟอร์มหนังสือรับรอง
สุขภาพสัตว์ และหนังสือรับรองฯ สำหรับการนำเข้าสัตว์น้ำเพาะเลี้ยง (aquatic animals) และสินค้าที่มีแหล่งกำเนิด
จากสัตว์ (products of animal origin) บางประเภท  

• Commission Implementing Regulation (EU) 2021/619 ว่าด้วย ระยะเวลาเปลี่ยนผ่านในการปรับใช้
แบบฟอร์มหนังสือรับรองสุขภาพสัตว์ และหนังสือรับรองฯ สำหรับการนำเข้า 

• Commission Implementing Regulation (EU) 2021/556 ว่าด้วย การปรับเงื ่อนไขการอนุญาตให้โซเดียม
คลอไรด์เป็นสารตั้งต้นในผลิตภัณฑ์อารักขาพืช โดยขยายขอบเขตการใช้งานจากเดิมที่เป็นสารกำจัดแมลง (insecticide) 
และสารกำจัดเชื้อรา (fungicide) ให้ครอบคลุมถึงการใช้เป็นสารกำจัดวัชพืช (herbicide) 

• Commission Implementing Regulation (EU) 2021/566 ว่าด้วย การปรับปรุง Implementing Regulation 
(EU) No 540/2011 ด้านการขยายระยะเวลาการอนุญาตให้สาร ออกฤทธิ์ จำนวน 32 รายการ 

• Commission Delegated Regulation (EU) 2021/630 ว่าด้วย การเสริม Regulation (EU) 2017/625 เกี่ยวกับ
บัญชีรายชื่อสินค้าบางรายการที่ได้รับการยกเว้นการตรวจสอบควบคุม ณ ด่านตรวจสอบ อาทิ สินค้าคอมโพสิตที่ไม่มี
ส่วนประกอบของเนื้อสัตว์ที่สามารถเก็บรักษาไว้ได้ที่อุณหภูมิห้อง ผลิตภัณฑ์ขนมหวาน พาสตา เส้นก๋วยเตี๋ยว ขนมปัง 
เค้ก บิสกิต วัฟเฟิล เวเฟอร์ ขนมปังกรอบสำหรับเด็กเล็ก และขนมปังอบกรอบ 

• Commission Implementing Regulation (EU) 2021/632 ว่าด้วย การปรับแก้บัญชีรายชื่อสัตว์ สินค้าที่มี
แหล่งกำเนิดจากสัตว์ ผลิตภัณฑ์เชื้อโรค ผลิตภัณฑ์พลอยได้จากสัตว์ และผลิตภัณฑ์ที่ทำจากผลิตภัณฑ์ดังกล่าว หญ้าแห้ง 
และฟาง ที่ต้องถูกตรวจสอบ ณ ด่านตรวจสอบ 

• Commission Implementing Regulation (EU) 2021/608 ว่าด้วย การปรับแก้ไข Commission Implmenting 
Regulation (EU) 2019/1793 ในการเพิ่มการตรวจสอบควบคุมชั่วคราว และการปรับใช้มาตรการฉุกเฉินกับสินค้าที่
นำเข้าจากประเทศที่สาม โดยในส่วนของประเทศไทยจะถูกเพิ่มความเข้มงวดในการสุ่มตรวจสารกำจัดศัตรูพืชตกค้างที่
ระดับร้อยละ 20 (จากเดิมร้อยละ 10) ในพริก (Capsicum) ที่ไม่ใช่พริกหวาน (พริกสด พริกแช่เย็น และพริกแช่แข็ง) 
4. สถานการณ์ด้านการเกษตรที่สำคัญของประเทศทีร่ับผิดชอบ 

• ฟาร์มคาร์บอนช่วยบรรเทาผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
o สหภาพยุโรปอยู่ระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้ในการผลักดัน/สนับสนุนการจัดทำฟาร์มคาร์บอน 

(carbon farming) ในการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ผ่านการปรับปรุงแนวทางปฏิบัติ อาทิ การปลูก
พืชคลุมดิน การปลูกพืชหมุนเวียน เพื่อเพิ่มการสะสม/การดักจับคาร์บอนจากภาคอุตสาหกรรมอื่น ๆ ในดินให้ได้นาน
ยิ่งขึ้น นอกจากนี้ มาตรการดังกล่าวยังเป็นการสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรผ่านกลไกการซื้อ-ขายคาร์บอนเครดิต 
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o อย่างไรก็ตาม การจัดตั ้งตลาดคาร์บอนจะต้องใช้เง ินลงทุนสูง เนื ่องจากจะต้องมีโครงสร ้าง  
ในการติดตาม รายงาน ตรวจสอบวิธ ีการ และรับรองการลดก๊าซเรือนกระจกให้เป็นคาร์บอนเครดิต โดยฟาร์ม  
ที่สามารถทำการลงทุนอย่างคุ้มทุนได้ส่วนใหญ่จะเป็นฟาร์มขนาดใหญ่ที่ครอบคลุมพื้นที่หลายร้อยเฮกตาร์ ในขณะที่
เกษตรกรรายย่อยจะไม่เห็นความสำคัญในการเข้าร่วมโครงการ  

• แผนพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ของสหภาพยุโรป 
o แผนพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์กำหนดระยะเวลาดำเนินงานปี  2564 – 2570 แบ่งเป็น 3 

เสาหลัก ได้แก่  
▪ เพิ่มความต้องการซื้อและสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภค อาทิ การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและ

การประชาสัมพันธ์เพื ่อส่งเสริมสินค้าเกษตรอินทรีย์ให้เป็นที่รู ้จักมากขึ ้น  การจัดซื ้อจัดจ้างของรัฐ (อาหาร ใน
โรงพยาบาล ฯลฯ) การปลูกฝังค่านิยมการบริโภคที่ดีต่อสุขภาพให้แก่เยาวชนผ่านโครงการอาหารในโรงเรียนการใช้
เทคโนโลยี blockchain และเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบการตรวจสอบย้อนกลับ  

▪ กระตุ้นการเปลี่ยนไปสู่ระบบเกษตรอินทรีย์และเสริมสร้างความแข็งแกร่งตลอดห่วงโซ่คุณค่า 
โดยการสร้างแรงจูงใจ ให้คำแนะนำ ความช่วยเหลือทางเทคนิค และการสนับสนุนเงินกองทุนให้แก่เกษตรกร อาทิ 
กองทุนกิจการทางทะเลและประมงสหภาพยุโรปที่ส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเกษตรอินทรีย์ รวมถึง การวิเคราะห์
และจัดการข้อมูล สนับสนุนการจัดตั้งองค์กรผู้ผลิต การรับรองสินค้าเกษตรอินทรีย์แบบกลุ่ม และส่งเสริมการแปรรูป
ในท้องถิ่น  

▪ ส่งเสริมบทบาทภาคเกษตรอินทรีย์สนับสนุนความยั่งยืน ซึ่งการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์เป็น
อีกหนึ่งแนวทางในการลดการปล่อยกา๊ซเรือนกระจก และเพ่ิมความหลากหลายทางชีวภาพ 

• การจำหน่ายสินค้าสัตว์น้ำออนไลน์ในสหภาพยุโรป 
o การแพร่ระบาด COVID-19 เป็นแรงผลักดันให้ผู ้บริโภคปรับตัวอย่างก้าวกระโดดต่อรูปแบบการ

บริโภค นอกจากจะนิยมบริโภคอาหารที่มีคุณภาพ ความปลอดภัย คำนึงถึงสวัสดิภาพสัตว์และสิ่งแวดล้อมมากขึ้นแล้ว 
ยังซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์เพิ่มขึ้นและมีแนวโน้มเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง  โดยพบว่าประเทศที่มีการปรับใช้
มาตรการ lockdown ที่เข้มงวด จะมีอัตราการเติบโตของการค้าออนไลน์มากกว่าประเทศที่มีความเข้มงวดน้อยกว่า  
โดยคาดการณ์ว่าแนวโน้มของตลาด e-commerce ในสหภาพยุโรป จะเติบโตมากยิ่งข้ึนในปี 2564 

o รูปแบบแพลตฟอร์มสำหรับการจำหน่ายสินค้าประมงออนไลน์ของประเทศต่าง  ๆ มีทั้งแบบเว็บไซต์ 
และ Mobile Application ซึ่งให้บริการลักษณะคล้ายคลึงกัน คือ ทำหน้าที่เป็นสื่อกลางระหว่างชาวประมงและ
ผู้บริโภค โดยชาวประมงสามารถแจ้งข้อมูล ชนิดของสัตว์น้ำ และเวลาที่เรือเทียบท่า ให้ผู้บริโภคทราบแบบ Real Time 
ทำให้ผู้บริโภคสามารถสั่งซื้อและรับสินค้าได้ทันทีที่เรือมาถึง สินค้าคงคุณภาพและความสดใหม่ นอกจากนี้ ชาวประมง
ยังสามารถบริหารจัดการคำสั่งซื้อ ราคาขาย และกำหนดโปรโมชั่นได้ด้วยตนเอง โดยส่วนใหญ่ราคาจำหน่ายจะสูงกว่า
ราคาในตลาดประมูล 

• มาตรฐานสวัสดิภาพสัตว์สำหรับเนื้อสัตว์ปีกในตลาดสหภาพยุโรป 
o การเลี้ยงไก่ในสหภาพยุโรปต้องปฏิบัติตามข้อบังคับขั้นต่ำสำหรับปกป้องไก่ท่ีเลี้ยงไว้ เพ่ือผลิตเนื้อสัตว์ 

(Council Directive 2007/43/EC) เพื่อลดความแออัดในโรงเรือน โดยในปัจจุบัน ยังไม่สามารถรับรองสวัสดิภาพสตัว์
ที่ดีได้ เนื่องจากในทางปฏิบัติร้อยละ 75 ของฟาร์มไก่ในสหภาพยุโรป มีความแออัดในโรงเรือนเกินกว่าข้อบังคับข้ันต่ำ 
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o ภาคเอกชนในสหภาพยุโรปได้มีการพัฒนามาตรฐานสวัสดิภาพสัตว์ที่เข้มงวดกว่าข้อบังคับ ขั้นต่ำของ
สหภาพยุโรป เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคที่ให้ความสำคัญต่อสวัสดิภาพสัตว์  โดยตัวอย่างมาตรฐาน
สวัสดิภาพสัตว์ในตลาดสหภาพยุโรป อาทิ (1) Beter leven (Better Life label) (2) Für mehr Tierschutz (For 
more animal welfare) (3 )  RAPCA Assured (4 )  Tierschutz Kontrolliert (Animal welfare controlled) (5 ) 
Initiative Tierwohl (Animal Welfare Initiative) (6) Etiquette bien-être animal (Animal welfare label) (7) 
Better chicken commitment หรือ European chicken commitment (ECC) standard 

• 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 ลัตเวีย : ตรวจพบโรคอหิวาต์สุกรอัฟริกัน (African swine fever) ในหมูป่า 
o ลิทัวเนีย : ตรวจพบโรคอหิวาต์สุกรอัฟริกัน (African swine fever) ในหมูป่า 
o โปแลนด์ : ตรวจพบโรคอหิวาต์สุกรอัฟริกัน (African swine fever) ในฟาร์มหมูและหมูป่า 
o โรมาเนีย : ตรวจพบโรคอหิวาต์สุกรอัฟริกัน (African swine fever) ในฟาร์มหมูและหมูป่า 
o สโลวาเกีย : ตรวจพบโรคอหิวาต์สุกรอัฟริกัน (African swine fever) ในหมูป่า 

 
 
 
 

 
 


