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

 
1. มูลค่าการค้าสินค้าเกษตรระหว่างไทยกับสหภาพยุโรป (ข้อมูลเดือนมีนาคม 2564) 
สหภาพยุโรป 
 ในเดือนมีนาคม 2564 สหภาพยุโรป 27 ประเทศ (ไม่รวมสหราชอาณาจักร) น าเข้าสินค้าเกษตรจากประเทศไทย 

(รวมยางพารา) 7,651.3 ล้านบาทหรือคิดเป็นปริมาณรวม 114,463 ตัน 
 เมื่อเทียบกับเดือนที่ผ่านมา (ก.พ. 64) มูลค่าการน าเข้าจากไทยเพ่ิมขึ้นร้อยละ 36 หรือ 2,019.7 ล้านบาท โดย

สินค้าเกษตรที่สหภาพยุโรปน าเข้าจากไทยเพ่ิมขึ้น ได้แก่ แผ่นยางรมควัน ยางธรรมชาติ เนื้อไก่ สับปะรดกระป๋อง 
ปลาหมึกแช่แข็ง อาหารปรุงแต่ง กุ้งแช่แข็ง ไก่แปรรูป ข้าว กุ้งแปรรูป พืชผัก/ผลไม้/ลูกนัตปรุ งแต่ง ตามล าดับ ส่วน
สินค้าเกษตรที่สหภาพยุโรปน าเข้าจากไทยลดลง ได้แก่ อาหารสุนัขและแมว และปลาทูน่ากระป๋อง 
 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา (มี.ค. 63) มูลค่าการน าเข้าจากไทยลดลงร้อยละ 1 หรือ 60.5 ล้านบาท 

โดยสินค้าเกษตรที่สหภาพยุโรปน าเข้าจากไทยลดลง ได้แก่ ข้าว ไก่แปรรูป ปลาหมึกแช่แข็ง ปลาทูน่ากระป๋อง อาหาร
สุนัขและแมว เนื้อไก่ พืชผัก/ผลไม้/ลูกนัตปรุงแต่ง กุ้งแช่แข็ง อาหารปรุงแต่ง สับปะรดกระป๋อง และกุ้งแปรรูป 
ตามล าดับ ส่วนสินค้าที่สหภาพยุโรปมีมูลค่าน าเข้าจากไทยเพ่ิมข้ึน ได้แก่ แผ่นยางรมควัน และยางธรรมชาติ 

ข้อมูลจาก : International trade, EUROSTAT database ณ เดือนมิถุนายน 2564  
* EUROSTAT database ยังไม่มีการรายงานข้อมูลสถิติที่เป็นปัจจุบันส าหรับเดือนเมษายน – เดือนพฤษภาคม 2564 

สหราชอาณาจักร 
 ในเดือนมีนาคม 2564 สหราชอาณาจักรน าเข้าสินค้าเกษตรจากประเทศไทย (รวมยางพารา) รวม 3,078.8 ล้าน

บาทหรือคิดเป็นปริมาณรวม 32,119 ตัน โดยน าเข้าไก่แปรรูปจากไทยมากที่สุด  
 เมื่อเทียบกับเดือนที่ผ่านมา (ก.พ. 64) มูลค่าการน าเข้าจากไทยเพ่ิมขึ้นถึงร้อยละ 84 หรือ 1,408.5 ล้านบาท 

โดยสินค้าเกษตรที่สหราชอาณาจักรน าเข้าจากไทยเพ่ิมขึ้น ได้แก่ ไก่แปรรูป ข้าว กุ้งแปรรูป  ซอสและของปรุงแต่ง
ส าหรับท าซอส ชิ้นเนื้อและส่วนอ่ืนของไก่แช่แข็ง เนื้อสัตว์ปีกอ่ืน ๆ ปรุงแต่ง ปลาทูน่ากระป๋อง ข้าวโพดหวาน อาหาร
สุนัขและแมว เพสทรี/เค้กและขนมเบเกอรี่ อ่ืน ๆ เส้นพาสต้าท าให้สุกหรือปรุงแต่ง ตามล าดับ ส่วนสินค้าเกษตรที่ 
สหราชอาณาจักรน าเข้าจากไทยลดลง ได้แก่ กุ้งแช่แข็ง สิ่งสกัด หัวเชื้อและสิ่งเข้มข้นของกาแฟ และอาหารปรุงแต่งอ่ืน ๆ 
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 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา (มี.ค. 63)  มูลค่าการน าเข้าจากไทยลดลงร้อยละ 5 หรือ 149.1 ล้าน
บาท โดยสินค้าเกษตรที่สหราชอาณาจักรน าเข้าจากไทยลดลง ได้แก่ อาหารปรุงแต่งอ่ืน ๆ ข้าว ซอสและของปรุงแต่ง
ส าหรับท าซอส ปลาทูน่ากระป๋อง อาหารสุนัขและแมว ข้าวโพดหวาน กุ้งแช่แข็ง เส้นพาสต้าท าให้สุกหรือปรุงแต่ง 
เพสทรี/เค้กและขนมเบเกอรี่ อ่ืน ๆ สิ่งสกัด หัวเชื้อและสิ่งเข้มข้นของกาแฟ ตามล าดับ ส่วนสินค้าเกษตรที่ 
สหราชอาณาจักรน าเข้าจากไทยเพ่ิมข้ึน ได้แก่ กุ้งแปรรูป ชิ้นเนื้อและส่วนอื่นของไก่แช่แข็ง เนื้อสัตว์ปีกอ่ืน ๆ ปรุงแต่ง 
ข้อมูลจาก : UK trade since February 2020, International trade,  EUROSTAT database ณ เดือนมิถุนายน 2564 

* EUROSTAT database ยังไม่มีการรายงานข้อมูลสถิติที่เป็นปัจจุบันส าหรับเดือนเมษายน – เดือนพฤษภาคม 2564 

การตรวจพบปัญหาสารตกค้าง/ไม่ได้มาตรฐานด้านสุขอนามัย/เชื้อจุลินทรีย์/ในสินค้าเกษตรในสหภาพยุโรป 
(พฤษภาคม 2564) 

 สหภาพยุโรปพบปัญหาในสินค้าเกษตรและอาหารทั้งหมด จ านวน 387 รายการ แบ่งเป็น สินค้าที่วางขายใน
ท้องตลาดแล้ว (Alert notifications) จ านวน 94 รายการ สินค้าที่ยังไม่ได้วางขายในท้องตลาด (Information 
notification) จ านวน 148 รายการ สินค้าที่ถูกควบคุม ณ ด่านน าเข้า (Border rejection) จ านวน 144 รายการ 
และการแจ้งข่าว (news) จ านวน 1 รายการ 

 สหภาพยุโรปตรวจพบสินค้าเกษตรและอาหารที่มีปัญหาจากไทยในเดือนพฤษภาคม 2564 จ านวน 6 รายการ ดังนี้ 
o เนเธอร์แลนด์ตรวจพบสารตกค้างจากสารปราบศัตรูพืช Ethylene oxide ในผงเครื่องเทศจีน  
o เนเธอร์แลนด์ตรวจพบสารตกค้างจากสารปราบศัตรูพืช Ethylene oxide ในสมุนไพร/เครื่องเทศ 
o ออสเตรียตรวจพบชาที่มีส่วนผสมของใบและผลมะขามแขก ซึ่งไม่ได้รับอนุญาต (2 รายการ)  
o ออสเตรียตรวจพบชาที่เหมาะสมส าหรับการบริโภค  
o ออสเตรียตรวจพบสารตกค้างจากสารปราบศัตรูพืช chlorpyrifos ในโหระพา 

ปัญหาการตรวจพบศัตรูพืชกักกันในสินค้าพืช/ผลไม้ (พฤษภาคม 2564) 
o สหภาพยุโรปพบปัญหาศัตรูพืชกักกันในสินค้าพืช/ผลไม้ทั้งหมด จ านวน 137 รายการ โดยอินเดียถูก

ตรวจพบปัญหาดังกล่าวมากท่ีสุด หรือ 17 รายการ 
o สหภาพยุโรปตรวจพบปัญหาศัตรูพืชกักกันในสินค้าพืช/ผลไม้จากไทย จ านวน 4 รายการ ดังนี้ 

 ตรวจพบเพลี้ยไฟ (Thrips palmi) ในกล้วยไม้สกุลหวาย  
 ตรวจพบแมลงหวี่ขาวยาสูบ (bemisia tabaci) ผักชีฝรั่ง มันส าปะหลัง และพืช (vegetable plant)  

2. สถานการณ์การค้าสินค้าเกษตรที่ส าคัญและแนวโน้ม 
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 ประเทศผู้ส่งออกท่ีเป็นคู่แข่งส าคัญในการส่งออกสินค้าเกษตรและอาหาร 20 อันดันแรกของไทย ไปยังสหภาพ
ยุโรป (27 ประเทศ) (เดือนมีนาคม 2564) 

ข้อมูลจาก : International trade, EUROSTAT database ณ เดือนมิถุนายน 2564  
* EUROSTAT database ยังไม่มีการรายงานข้อมูลสถิติที่เป็นปัจจุบันส าหรับเดือนเมษายน – เดือนพฤษภาคม 2564 

 ประเทศผู้ส่งออกที่เป็นคู่แข่งส าคัญในการส่งออกสินค้าเกษตรและอาหาร 20 อันดันแรกของไทยไปยัง 
สหราชอาณาจักร (เดือนมีนาคม 2564) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
ข้อมูลจาก : UK trade since February 2020, International trade,  EUROSTAT database ณ เดือนพฤศจิกายน 2563 
* EUROSTAT database ยังไม่มีการรายงานข้อมูลสถิติที่เป็นปัจจุบันส าหรับเดือนกันยายน – เดือนพฤศจิกายน 2563 

 สภาพตลาดสินค้าน าเข้าไทย 
o สปษ. ยุโรป ได้ลงพื้นที่พบปะผู้ประกอบการ/น าเข้าพืชผัก ผลไม้ เครื่องกระป๋องไทยในเบลเยียม เพ่ือ

ส ารวจสภาพตลาดสินค้าผัก ผลไม้ เครื่องกระป๋องไทย รับทราบและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับผู้ประกอบการ ผลกระทบ
จาก COVID-19 และความคืบหน้าของสถานการณ์ต่าง ๆ  
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o ในช่วง COVID-19 ราคาสินค้ายังคงอยู่ในระดับสูง โดยเฉพาะสินค้าข้าว ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องจากต้นทุนค่า
ขนส่งที่ปัจจุบันอยู่ที่ราคาสูงถึง 16,000 – 17,000 เหรียญสหรัฐ/คอนเทนเนอร์ (ในอดีตราคาเพียง 5,000 เหรียญสหรัฐ/
คอนเทนเนอร์) ทางร้านจ าหน่ายข้าวหอมมะลิจากไทย และข้าวจากกัมพูชา ซึ่งมีราคาถูกกว่าข้าวไทยอย่างมาก อย่างไรก็
ตาม ผู้บริโภคส่วนใหญ่นิยมเลือกซื้อข้าวไทยมากกว่า เนื่องจากคุณภาพและรสชาติที่ดีกว่า 

o ผักจากประเทศไทยจะน าเข้าทุกวันจันทร์จากบริษัท เฟรชพาร์ทเนอร์ (Fresh Partners) ของเนเธอร์แลนด์ 
โดยผักกลุ่มเสี่ยง (พริกและมะเขือพวง) จะน าเข้าจากมาเลเซียแทน ทั้งนี้ สินค้าผัก-ผลไม้สดจะน าเข้าทางด่านที่สนามบิน 
Schiphol (อัมสเตอร์ดัม) และขนส่งต่อโดยรถบรรทุกไปยังเมือง Antwerp ส าหรับสินค้าเกษตรและอาหารแห้งทั้งหมดจะ
น าเข้าทางเรือ ณ ด่าน Rotterdam เนเธอร์แลนด์ 

o ปัจจุบันสินค้าที่มีองค์ประกอบ/ส่วนผสมของวัตถุดิบที่มีแหล่งก าเนิดจากสัตว์มากกว่า 1 แหล่ง อาทิ 
น้ าจิ้มเนื้อ ที่มีส่วนผสมของเนื้อวัวและน้ าปลา ที่น าเข้าจากประเทศไทย (รวมถึงประเทศที่สามอ่ืน ๆ) เริ่มประสบปัญหา ณ 
ด่านน าเข้า เนื่องจากกฎระเบียบของสหภาพยุโรปได้ก าหนดให้แต่ละวัตถุดิบที่มีแหล่งก าเนิดจากสัตว์ของสินค้านั้น ๆ จะต้อง
มีหนังสือรับรอง (Health Certificate) ประกอบการน าเข้า เพ่ือรับรองสุขอนามัยของสินค้าประเภทดังกล่าว ซ่ึง สปษ. ยุโรป 
ได้ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่า ตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน 2564 เป็นต้นไป สินค้าน าเข้าที่มีองค์ประกอบจากสัตว์ต่าง ๆ จะต้องมาจาก
โรงงานผู้ผลิตที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากหน่วยงานที่รับผิดชอบของไทย (กรมปศุสัตว์/กรมประมง) เท่านั้น 
3. ประเด็นปัญหา อุปสรรค และปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อการค้าสินค้าเกษตรของไทย 
กฎระเบียบ/มาตรการของสหภาพยุโรปที่อาจส่งผลกระทบต่อการค้าสินค้าเกษตรของไทย 

 Commission Implementing Decision (EU) 2021/653 ว่าด้วย การปรับปรุงแก้ไขบัญชีรายชื่อสัตว์และผลิตภัณฑ์
จากสัตว์จากประเทศที่สามที่ปลอดสารตกค้างและได้รับอนุญาตให้ส่งออกไปยังสหภาพยุโรป โดยในส่วนของประเทศไทยได้รับ
อนุญาตให้ส่งออกผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ปีก (poultry) ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ าเพาะเลี้ยง (aquaculture) และผลิตภัณฑ์น้ าผึ้ง (honey) 
ซึ่งเป็นรายการสินค้าเดิมที่ได้รับอนุญาต  
 Commission Implementing Regulation (EU) 2021/574 ว่าด้วย การปรับแก้เงื่อนไขการอนุญาตสารออกฤทธิ์ 

prosulfuron ในผลิตภัณฑ์อารักขาพืช โดยยกเลิกข้อก าหนดเดิมที่จ ากัดการใช้สาร prosulfuron เฉพาะทุก ๆ 3 ปี ในพ้ืนที่เดิม 
(same field) ที่ปริมาณสูงสุดที่ระดับ 20 กรัมของสาร prosulfuron ต่อเฮกตาร์  
 Commission Regulation (EU) 2021/571 ว่าด้วย การอนุญาตให้ใช้สาร calcium-L-methylfolate ในนมผงสูตร

ส าหรับทารก (infant formula) นมผงสูตรต่อเนื่อง (follow-on formula) อาหารที่ท ามาจากธัญพืชแปรรูป และอาหารทารก 
(processed cereal-based food and baby food)  
 Commission Implementing Regulation (EU) 2021/601 ว่าด้วย การก าหนดแผนสุ่มตรวจหาสารปราบศัตรูพืช

ตกค้างในสินค้าอาหาร ประจ าปี 2565 – 2567 ครอบคลุมสารปราบศัตรูพืชที่ต้องเฝ้าระวังในสินค้าพืช 187 รายการ และใน
สินค้าสัตว์ 26 รายการ  
 

 Commission Regulation (EU) 2021/590 ว่าด้วย การปรับปรมิาณสารตกค้างสูงสุด (MRLs) ของสารปราบศัตรูพืช 
13 รายการ ได้แก่ สาร aclonifen สาร boscalid นมวัว (cow milk)  สาร etofenprox สาร ferric pyrophosphate สาร L-
cysteine สาร lambda-cyhalothrin สาร maleic hydrazide สาร mefentrifluconazole สาร sodium 5-nitroguaiacolate 
สาร sodium o-nitrophenolate สาร sodium p-nitrophenolate และสาร triclopyr  ในสินคา้พืชและสัตว์  
 Commission Implementing Regulation (EU) 2021/621 ว่าด้วย การก าหนดปริมาณค่าตกค้างสูงสุดของยาสัตว์ 

imidacloprid ในสินค้าที่ผลิตจากปลาเพ่ือการบริโภคที่ระดับ 600 ไมโครกรัม (µg)/กิโลกรัม  
 Commission Regulation (EU) 2021/616 ว่าด้วย การปรับปรมิาณสารตกค้างสูงสุด (MRLs) ของสารปราบศัตรูพืช 6 

รายการ ได้แก่ สาร benalaxyl สาร benalaxyl-M สาร dichlobenil สาร fluopicolide สาร proquinazid และสาร pyridalyl  
 Commission Delegated Regulation (EU) 2021/642 ว่าด้วย การปรับแก้ Regulation (EU) 2018/848 ภาคผนวก 

III ด้านการระบุข้อมูลบนฉลากสินค้าเกษตรอินทรีย์  
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 Commission Implementing Regulation (EU) 2021/658 ว่าด้วย การอนุญาตให้น้ ามันหอมระเหยจากออริกาโน 
(Origanum vulgare L. subsp. hirtum (Link) letsw.Var. Vulkan (DOS 00001)) เป็นสารเสริมในอาหารสัตว์ ภายใต้กลุ่ม
ประสาทสัมผัส (sensory additives) โดยมีหน้าที่เป็นสารแต่งกลิ่น (flavouring compounds) และอนุญาตให้ใช้กับสัตว์ทุก
ชนิด ไปจนถึงวันที่ 12 พฤษภาคม 2574  
 Commission Implementing Regulation (EU) 2021/670 ว่าด้วย การอนุญาตให้วางจ าหน่ายน้ ามันจากสาหร่าย

ทะเล (Schizochytrium sp. พันธุ์ WZU477) เป็นอาหารใหม่ (novel food) โดยก าหนดให้ใช้ในอาหารส าหรับทารก ได้แก่ นม
ผงสูตรส าหรับทารก (infant formula) และนมผงสูตรต่อเนื่อง (follow-on formula)  
 Commission Implementing Regulation (EU) 2021/669 ว่าด้วย การอนุญาตให้ L-lysine monohydrochloride 

และ liquid L-lysine base มีความบริสุทธิ์ทางเทคนิค (technically pure) ที่ผลิตโดย Corynebacterium casei KCCM 
80190 หรือ Corynebacterium glutamicum KCCM 80216 หรือ Corynebacterium glutamicum KCTC 12307BP เป็น
สารเสริมในอาหารสัตว์ ภายใต้กลุ่มสารเสริมทางโภชนาการ (nutritional additives) โดยมีหน้าทีเ่ป็น ‘amino acids, their salt 
and analogues’ เป็นแหล่งกรดอะมิโนจ าเป็น L-lysine ซึ่งมีประสิทธิภาพในการช่วยป้องกันการเสื่อมสภาพในกระเพาะรูเมน
ในสัตว์เคี้ยวเอ้ือง โดยอนุญาตให้ใช้กับสัตว์ทุกชนิด ไปจนถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2574  
 Commission Implementing Regulation (EU) 2021/726 ว่าด้วย การปรับปรุง Implementing Regulation (EU) 

No 540/2011 ระยะเวลาการอนุญาตสาร Adoxophyes orana granulovirus และสาร flutriafol ซึ่งเป็นสารออกฤทธิ์ 
เนื่องจากบริษัทผู้ยื่นขออนุญาตใช้สารออกฤทธิ์ทั้ง 2 รายการ แจ้งความประสงค์ท่ีจะไม่ขอขยายระยะเวลาการอนุญาตใช้สาร
ดังกล่าวอีกต่อไป คณะกรรมาธิการยุโรปจึงเห็นควรปรับระยะเวลาการอนุญาตให้สอดคล้องกับวันสิ้นสุดของการอนุญาตเดิม 
หรือก าหนดวันที่มีผลปรับใช้โดยเร็วที่สุด  
 Commission Regulation (EU) 2021/618 ว่าด้วย การปรับปรมิาณสารตกค้างสูงสุด (MRLs) ของสารปราบศัตรูพืช 4 

รายการ ได้แก่ สาร diclofop สาร fluopyram สาร ipconazole และสาร terbuthylazine ในสินค้าพืชและสัตว์  
 Commission Implementing Regulation (EU) 2021/709 ว่าด้วย การอนุญาตให้ L-histidine 

monohydrochloride monohydrate ทีผ่ลิตโดย Escherichia coli KCCM 80212 เป็นสารเสรมิในอาหารสัตว์ ภายใต้กลุ่ม
สารเสริมทางโภชนาการ (nutritional additives) โดยมีหน้าที่เป็น ‘amino acids, their salt and analogues’ เป็นแหล่งกรด 
อะมิโนจที่ส าคัญ (L-histidine) ซึ่งมีประสิทธิภาพในทางโภชนศาสตร์สัตว์ (animal nutrition) และช่วยป้องกันการเสื่อมสภาพ
ในกระเพาะรูเมนในสัตว์เคี้ยวเอ้ือง โดยอนุญาตให้ใช้กับสัตว์ทุกชนิด ไปจนถึงวันที่ 20 พฤษภาคม 2574  
 Commission Regulation (EU) 2021/663 ว่าด้วย การปรับปรมิาณสารตกค้างสูงสุด (MRLs) ของสารปราบศัตรูพืช 

chlordecone ในสินค้าสัตว์บางรายการ อาทิ วัว (กล้ามเนื้อ ตับ ไต เครื่องใน และอ่ืน )ๆ สุกร (กล้ามเนื้อ ไขมัน ตับ ไต เครื่องใน 
และอ่ืน )ๆ แกะ (กล้ามเนื้อ ไขมัน ตับ ไต เครื่องใน และอ่ืน )ๆ แพะ (กล้ามเนื้อ ไขมัน ตับ ไต เครื่องใน และอ่ืน )ๆ และสัตว์ปีก 
(กล้ามเนื้อ ไขมัน ตับ ไต เครื่องใน และอ่ืน )ๆ  
 Commission Delegated Regulation (EU) 2021/716 ว่าด้วย การปรับแก้ Regulation (EU) 2018/848 ภาคผนวก 

II ว่าด้วย ข้อก าหนดการผลิตอินทรีย์ของเมล็ดงอก ชิคโครี อาหารส าหรับสินค้าสัตว์น้ าเพาะเลี้ยง และการรักษาปรสิตในสัตว์น้ า
เพาะเลี้ยง  
 Commission Implementing Decision (EU) 2021/800 ว่าด้วย การปรับปรุงแก้ไขบัญชีรายชื่อสัตว์และผลิตภัณฑ์

จากสัตว์จากประเทศที่สามที่ได้รับอนุญาตให้ส่งออกไปยังสหภาพยุโรป โดยประเทศไทยได้รับอนุญาตให้ส่งออกผลิตภัณฑ์
เนื้อสัตว์ปีก (poultry) ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ าเพาะเลี้ยง (aquaculture) และผลิตภัณฑ์น้ าผึ้ง (honey) ซึ่งเป็นรายการสินค้าเดิมที่
ได้รับอนุญาต ทั้งนี้ ไทยได้รับการอนุญาตเพ่ิมเติมให้สามารถใช้ผลิตภัณฑ์วัว (bovine) ผลิตภัณฑ์สุกร (porcine) ผลิตภัณฑ์นม 
(milk) และผลิตภัณฑ์ไข่ (egg) จากประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป หรือจากประเทศที่สามอ่ืน ๆ ที่ได้รับอนุญาต เพ่ือใช้ในการผลิต
สินค้าคอมโพสิต (X4bis) ในการส่งออกไปยังสหภาพยุโรปได้ 

ปัญหา/อุปสรรคที่ส่งผลกระทบต่อการส่งออกสินค้าไทย 
 กฎระเบียบด้านสุขภาพสัตว์ (Animal Health Law) 
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o Regulation (EU) 2016/429 ว่าด้วย กฎระเบียบด้านสุขภาพสัตว์ ส่งผลให้มีการปรับเปลี่ยน
แบบฟอร์มหนังสือรับรอง (Health Certificate) กว่า 205 ฉบับ ในการน าเข้า/เคลื่อนย้ายสินค้าอาหาร (Regulation 
(EU) 2020/2235) สั ต ว์ บ กมี ชี วิ ต  ( Regulation (EU) 2021/403) และสั ต ว์ น้ า เ พ า ะ เ ลี้ ย ง  ( Regulation (EU) 
2020/2236) จากประเทศที่สาม/ระหว่างประเทศสมาชิกฯ ซึ่งมีผลปรับใช้ตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน 2564 เป็นต้นไป 
อย่างไรก็ตาม สหภาพยุโรปได้มีการอนุโลมช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่านในการปรับใช้แบบฟอร์มหนังสือรับรองฯ ส าหรับ
สินค้าบางรายการ ไปจนถึงวันที่ 20 ตุลาคม 2564 นอกจากนี้ ประเทศที่สามหลายประเทศ อาทิ ออสเตรเลียและ
แคนาดา ได้มีการขอให้ DG SANTE พิจารณาขยายระยะเวลาเปลี่ยนผ่านเพ่ิมเติม เพ่ือให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักฯ 
ของประเทศท่ีสามสามารถปรับตัวได้ทันกับการใช้แบบฟอร์มหนังสือรับรองฯ ฉบับใหม่ 

 บัญชีรายชื่อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์จากประเทศที่สามที่ปลอดสารตกค้างและได้รับอนุญาตให้ส่งออกไปยัง
สหภาพยุโรป 

o เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 คณะกรรมาธิการยุโรปได้ประกาศ Commission Implementing 
Decision (EU) 2021/800 ว่าด้วย การปรับปรุงแก้ไขบัญชีรายชื่อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์จากประเทศที่สามที่
ปลอดสารตกค้างและได้รับอนุญาตให้ส่งออกไปยังสหภาพยุโรป โดยประเทศที่สามต่าง ๆ ได้แสดงความกังวลต่อการขึ้น
บัญชีรายชื่อประเทศผู้ส่งออกไส้สัตว์ (casings) หรือใช้ไส้สัตว์จากประเทศที่สามอ่ืนที่ได้รับการรับรองเพ่ือส่งออกไปยัง
สหภาพยุโรป เป็นหมวด (category) สินค้าจากสัตว์ (animal product) หมวดใหม่ เนื่องจากสหภาพยุโรปอาจประสงค์
ที่จะเดินทางมาตรวจประเมินระบบ การตรวจสอบควบคุมการผลิตของประเทศที่สาม นอกเหนือจากที่ประเทศที่สาม 
(ซึ่งเป็นแหล่งก าเนิดของสินค้า) จะต้องจัดส่งผลการตรวจสอบควบคุมสารตกค้าง ( residue monitoring plan) ซึ่ง
จะต้องปลอดจากยาต้านจุลชีพ (antimicrobial) และสารออกฤทธิ์จากยา (pharmacologically active substances) 
ที่ไม่ได้รับอนุญาต หรือเกินค่ามาตรฐานที่สหภาพยุโรปก าหนด 
 

 ความตกลงการจัดสรรปริมาณสินค้าโควตาภาษีในสินค้าเกษตรของสหภาพยุโรป 
o เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรไทยประจ าองค์การการค้าโลก และองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก ใน

ฐานะผู้แทนประเทศไทย ร่วมกับนาย José Fernando Costa Pereira (เอกอัครราชทูต ผู้แทนถาวรโปรตุเกสประจ า
คณะกรรมาธิการการเมืองและความมั่นคง ส านักงานประธานคณะมนตรีแห่งสหภาพยุโรป) ในฐานะผู้แทนสหภาพ
ยุโรป ได้ลงนามในความตกลงการจัดสรรปริมาณสินค้าโควตาภาษีในสินค้าเกษตรของสหภาพยุโรป ภายใต้องค์การ
การค้าโลก ที่เป็นผลจากการเจรจารองรับการออกจากสหภาพยุโรปของสหราชอาณาจักร ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ 
กรุงบรัสเซลส์ โดยการจัดสรรปริมาณสินค้าโควตาภาษีส าหรับสินค้าปศุสัตว์ พืช และประมงจากไทย (country 
specific quota : CSQ) ไปยังสหภาพยุโรป  
4. สถานการณ์ด้านการเกษตรที่ส าคัญของประเทศทีร่ับผิดชอบ 

 กฎหมายด้านสภาพภูมิอากาศ  
o เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2564 คณะมนตรียุโรปและสภายุโรปได้เห็นชอบต่อร่างข้อตกลง (provisional 

agreement) ส าหรับร่างกฎหมายด้านสภาพภูมิอากาศ (Climate Law) ครอบคลุมประเด็นต่าง ๆ อาทิ  
 ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้ได้ในอัตราร้อยละ 55 ภายในปี 2573 และให้เป็นศูนย์ 

(climate neutrality) ภายในปี 2593  
 การติดตามผลการด าเนินการเพ่ือปรับเปลี่ยนแผน  
 การเพ่ิมแหล่งเก็บสะสมคาร์บอน (carbon sink) โดยสหภาพยุโรปจะมีการก าหนด

กฎระเบียบเพิ่มเติม เรื่อง Land Use, Land-Use Change and Forestry Regulation ภายในเดือนมิถุนายน 2564  
 กระบวนการพิจารณาเพื่อก าหนดเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกส าหรับปี 2583  
 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นลบ ภายหลังปี 2593  

o คณะมนตรียุโรปและสภายุโรปจะต้องให้ความเห็นชอบอย่างเป็นทางการต่อกฎหมายฯ ก่อนที่จะ
ประกาศใน Official Journal of the Union เพ่ือให้มีผลบังคับใช้ต่อไป นอกจากนี้ คณะกรรมาธิการยุโรปจะมีการ
พิจารณาปรับปรุงกฎระเบียบต่าง ๆ เพ่ือให้การด าเนินงานของสหภาพยุโรปสอดคล้อง/บรรลุเป้าหมายการลดก๊าซเรือน
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กระจกในอัตราร้อยละ 55 ภายในปี 2573 ซึ่งครอบคลุมอุตสาหกรรม อาทิ การก่อสร้าง การเกษตร การขนส่ง และ
พลังงานทางเลือก 

 การแจ้งเตือนโรคระบาดในปศุสัตว์ของสหภาพยุโรป 
o บัลแกเรีย : ตรวจพบโรคอหิวาต์สุกรอัฟริกัน (African swine fever) ในฟาร์มหมูในฟาร์มหมูและหมูป่า 
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 

 
 

 


