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

 
1. มูลค่าการค้าสินค้าเกษตรระหว่างไทยกับสหภาพยุโรป (ข้อมูลเดือนเมษายน 2564) 
สหภาพยุโรป 
 ในเดือนเมษายน 2564 สหภาพยุโรป 27 ประเทศ (ไม่รวมสหราชอาณาจักร) น าเข้าสินค้าเกษตรจากประเทศ

ไทย (รวมยางพารา) 8,202.8 ล้านบาท หรือคิดเป็นปริมาณรวม 99,333 ตัน 
 เมื่อเทียบกับเดือนที่ผ่านมา (มี.ค. 64) มูลค่าการน าเข้าจากไทยเพ่ิมขึ้นร้อยละ 4 หรือ 327.5 ล้านบาท โดย

สินค้าเกษตรที่สหภาพยุโรปน าเข้าจากไทยเพ่ิมขึ้น ได้แก่ อาหารสุนัขและแมว ไก่แปรรูป ปลาทูน่ากระป๋อง อาหารปรุง
แต่ง ปลาหมึกแช่แข็ง ข้าว และยางธรรมชาติ ตามล าดับ ส่วนสินค้าเกษตรที่สหภาพยุโรปน าเข้าจากไทยลดลง ได้แก่ 
เนื้อไก่ แผ่นยางรมควัน สับปะรดกระป๋อง กุ้งแช่แข็ง กุ้งแปรรูป และพืชผัก/ผลไม้/ลูกนัตปรุงแต่ง 
 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา (เม.ย. 63) มูลค่าการน าเข้าจากไทยเพ่ิมขึ้นร้อยละ 22 หรือ 1,479.80 

ล้านบาท โดยสินค้าเกษตรที่สหภาพยุโรปน าเข้าจากไทยเพ่ิมขึ้น ได้แก่ ยางธรรมชาติ แผ่นยางรมควัน อาหารสุนัขและ
แมว ไก่แปรรูป อาหารปรุงแต่ง ปลาหมึกแช่แข็ง และกุ้งแปรรูป ตามล าดับ ส่วนสินค้าที่สหภาพยุโรปมีมูลค่าน าเข้าจาก
ไทยลดลง ได้แก่ ข้าว เนื้อไก่ ปลาทูน่ากระป๋อง กุ้งแช่แข็ง สับปะรดกระป๋อง และพืชผัก/ผลไม้/ลูกนัตปรุงแต่ง 

ข้อมูลจาก : International trade, EUROSTAT database ณ เดือนกรกฎาคม 2564  
* EUROSTAT database ยังไม่มีการรายงานข้อมูลสถิติที่เป็นปัจจุบันส าหรับเดือนพฤษภาคม - เดือนมิถุนายน 2564 

สหราชอาณาจักร 
 ในเดือนเมษายน 2564 สหราชอาณาจักรน าเข้าสินค้าเกษตรจากประเทศไทย (รวมยางพารา)  รวม 2,355.3 

ล้านบาทหรือคิดเป็นปริมาณรวม 24,318 ตัน โดยน าเข้าไก่แปรรูปจากไทยมากที่สุด  
 เมื่อเทียบกับเดือนที่ผ่านมา (มี.ค. 64) มูลค่าการน าเข้าจากไทยลดลงร้อยละ 24 หรือ 939.4 ล้านบาท โดยสินค้า

เกษตรที่สหราชอาณาจักรน าเข้าจากไทยลดลง ได้แก่ ไก่แปรรูป กุ้งแปรรูป ข้าว ชิ้นเนื้อและส่วนอ่ืนของไก่แช่แข็ง 
ข้าวโพดหวาน และเนื้อสัตว์ปีกอ่ืน ๆ ปรุงแต่ง ตามล าดับ ส่วนสินค้าเกษตรที่สหราชอาณาจักรน าเข้าจากไทยเพ่ิมขึ้น 
ได้แก่ อาหารสุนัขและแมว อาหารปรุงแต่งอ่ืนๆ กุ้งแช่แข็ง เพสทรี/เค้กและขนมเบเกอรี่อ่ืน ๆ เส้นพาสต้าท าให้สุกหรือ
ปรุงแต่ง สิ่งสกัด หัวเชื้อและสิ่งเข้มข้นของกาแฟ ปลาทูน่ากระป๋อง รวมทั้งซอสและของปรุงแต่งส าหรับท าซอส 
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 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา (เม.ย. 63) มูลค่าการน าเข้าจากไทยลดลงร้อยละ 14 หรือ 398 ล้าน
บาท โดยสินค้าเกษตรที่สหราชอาณาจักรน าเข้าจากไทยลดลง ได้แก่ ไก่แปรรูป กุ้งแปรรูป ข้าว ข้าวโพดหวาน และ
อาหารปรุงแต่งอ่ืน ๆ ตามล าดับ ส่วนสินค้าเกษตรที่สหราชอาณาจักรน าเข้าจากไทยเพ่ิมขึ้น ได้แก่ อาหารสุนัขและแมว 
กุ้งแช่แข็ง เส้นพาสต้าท าให้สุกหรือปรุงแต่ง เพสทรี/เค้กและขนมเบเกอรี่อื่น ๆ ซอสและของปรุงแต่งส าหรับท าซอส ชิ้น
เนื้อและส่วนอื่นของไก่แช่แข็ง และเนื้อสัตว์ปีกอ่ืน ๆ ปรุงแต่ง 
ข้อมูลจาก : UK trade since February 2020, International trade,  EUROSTAT database ณ เดือนกรกฎาคม 2564 

* EUROSTAT database ยังไม่มีการรายงานข้อมูลสถิติที่เป็นปัจจุบันส าหรับเดือนพฤษภาคม - เดือนมิถุนายน 2564 

การตรวจพบปัญหาสารตกค้าง/ไม่ได้มาตรฐานด้านสุขอนามัย/เชื้อจุลินทรีย์/ในสินค้าเกษตรในสหภาพยุโรป 
(มิถุนายน 2564) 

 สหภาพยุโรปพบปัญหาในสินค้าเกษตรและอาหารทั้งหมด จ านวน 429 รายการ แบ่งเป็น สินค้าที่วางขายใน
ท้องตลาดแล้ว (Alert notifications) จ านวน 122 รายการ สินค้าที่ยังไม่ได้วางขายในท้องตลาด ( Information 
notification) จ านวน 166 รายการ สินค้าที่ถูกควบคุม ณ ด่านน าเข้า (Border rejection) จ านวน 137 รายการ 
และการแจ้งข่าว (news) จ านวน 2 รายการ 

 สหภาพยุโรปตรวจพบสินค้าเกษตรและอาหารที่มีปัญหาจากไทยในเดือนมิถุนายน 2564 จ านวน 3 รายการ ดังนี้ 
o กรีซตรวจพบปัญหา novel food ในข้าวไรซ์เบอร์รี่  
o เดนมาร์กตรวจพบสารตกค้างจากสารเคมี Sulfur dioxide ในรากบัว  
o เดนมาร์กตรวจพบสารตกค้างจากสารปราบศัตรูพืช Tebufenpyrad ในพริก 

ปัญหาการตรวจพบศัตรูพืชกักกันในสินค้าพืช/ผลไม้ (พฤษภาคม 2564) (EUROPHYT ยังไม่มีการรายงานข้อมูล
ของเดือนมิถุนายน 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 



3 
 

 ประเทศผู้ส่งออกท่ีเป็นคู่แข่งส าคัญในการส่งออกสินค้าเกษตรและอาหาร 20 อันดันแรกของไทย ไปยังสหภาพ
ยุโรป (27 ประเทศ) (เดือนเมษายน 2564) 

ข้อมูลจาก : International trade, EUROSTAT database ณ เดือนกรกฎาคม 2564  
* EUROSTAT database ยังไม่มีการรายงานข้อมูลสถิติที่เป็นปัจจุบันส าหรับเดือนพฤษภาคม – เดือนมิถุนายน 2564 

 ประเทศผู้ส่งออกที่เป็นคู่แข่งส าคัญในการส่งออกสินค้าเกษตรและอาหาร 20 อันดันแรกของไทยไปยัง 
สหราชอาณาจักร (เดือนเมษายน 2564) 

ข้อมูลจาก : UK trade since February 2020, International trade,  EUROSTAT database ณ เดือนกรกฎาคม 2564 
* EUROSTAT database ยังไม่มีการรายงานข้อมูลสถิติที่เป็นปัจจุบันส าหรับเดือนพฤษภาคม – เดือนมิถุนายน 2564 
 
 

 สภาพตลาดสินค้าน าเข้าไทย 
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o สปษ. ยุโรป ได้ลงพื้นที่พบปะผู้ประกอบการ/น าเข้าพืชผัก ผลไม้ เครื่องกระป๋องไทยในเบลเยียม เพ่ือ
ส ารวจสภาพตลาดสินค้าผัก ผลไม้ เครื่องกระป๋องไทย รับทราบและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับผู้ประกอบการ ผลกระทบ
จาก COVID-19 และความคืบหน้าของสถานการณ์ต่าง ๆ  

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 ซึ่ง สปษ. ยุโรป 
ได้ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่า ตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน 2564 เป็นต้นไป สินค้าน าเข้าที่มีองค์ประกอบจากสัตว์ต่าง ๆ จะต้องมาจาก
โรงงานผู้ผลิตที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากหน่วยงานที่รับผิดชอบของไทย (กรมปศุสัตว์/กรมประมง) เท่านั้น 
3. ประเด็นปัญหา อุปสรรค และปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อการค้าสินค้าเกษตรของไทย 
กฎระเบียบ/มาตรการของสหภาพยุโรปที่อาจส่งผลกระทบต่อการค้าสินค้าเกษตรของไทย 

 Commission Implementing Regulation (EU) 2021/795 ว่าด้วย ไม่ต่ออายุให้ alpha-cypermethrin เป็น
สารออกฤทธิ์ (Active Substance) เนื่องจากบริษัทผู้ผลิตได้แจ้งความจ านงไม่ขอส่งข้อมูลเพ่ิมเติมด้านความเป็นพิษของ
เมตาบอไลต์ที่มี ในสาร alpha-cypermethrin เพ่ือใช้ในการประกอบการพิจารณาอนุญาตต่ออายุการใช้ งาน 
คณะกรรมาธิการยุโรปจึงเห็นควรยกเลิกการใช้สาร alpha-cypermethrin ในผลิตภัณฑ์อารักขาพืช และก าหนดให้
ประเทศสมาชิกฯ ด าเนินการเพิกถอนการอนุญาตผลิตภัณฑ์อารักขาพืชที่มีส่วนผสมของสารดังกล่าว ภายในวันที่ 7 
ธันวาคม 2564 และสามารถยื่นขอขยายช่วงเวลาเปลี่ยนผ่านได้ โดยไม่เกินวันที่ 7 ธันวาคม 2565 เว้นแต่จะมีการยื่น
ขอให้พิจารณาการใช้สารดังกล่าวอีกครั้ง 
 Commission Implementing Directive (EU) 2021/746 ว่าด้วย ปรับแก้หลักเกณฑ์ (protocols) และคู่มือ 

(guidelines) ในการตรวจสอบพันธุ์พืชทางการเกษตรและพันธุ์พืชผัก เพ่ือให้เป็นปัจจุบันตามข้อก าหนดของส านักงาน
พันธุ์พืชชุมชน ประจ าสหภาพยุโรป (Community Plant Variety Office : CPVO) และสหภาพนานาชาติ เ พ่ือ
คุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ (International Union for Protection of New Varieties of Plants : UPOV) 
 Commission Implementing Regulation (EU) 2021/758 ปรับแก้บัญชีรายชื่อสารเสริมในอาหารสัตว์ที่ถูก

ถอนออกจากการวางจ าหน่าย (to be withdrawn from the market) ให้เป็นปัจจุบัน 
 Commission Implementing Regulation (EU) 2021/882 ว่าด้วย การอนุญาตให้วางจ าหน่ายหนอนนก

อบแห้ง (dried Tenebrio molitor larva) เป็นอาหารใหม่ (novel food) ภายใต้ Regulation (EU) 2015/2283 
 Commission Decision 2021/C 215 I/03 ว่าด้วย การประกาศให้กานาอยู่ในบัญชีรายชื่อประเทศท่ีมีความ

เสี่ยง “ที่ไม่ให้ความร่วมมือ” หรือ “ใบเหลือง” ในการต่อต้านการท าประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การ
ควบคุม 
 Commission Delegated Regulation (EU) 2021/771 ว่าด้วย การเสริม Regulation (EC) No 2018/848 ด้าน

การก าหนดเกณฑ์และเงื่อนไขเฉพาะในการตรวจสอบเอกสารและกลุ่มผู้ประกอบการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ภายใต้
การตรวจสอบอย่างเป็นทางการ 
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 Commission Implementing Regulation (EU) 2021/869 ว่าด้วยการปรับปรุง Commission Implementing 
Decision (EU) 2018/638 ด้านการขยายเวลาในการปรับใช้มาตรการป้องกันศัตรูพืชหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุดใน
พืชน าเข้าไปยังสหภาพยุโรป เนื่องจากพบว่า มีการแพร่ระบาดของศัตรูพืชดังกล่าวทั่วโลกและขยายไปยังสหภาพยุโรป
อย่างรวดเร็ว และมีการตรวจพบศัตรูพืชดังกล่าวในพืชน าเข้าเป็นจ านวนมาก ครอบคลุมชนิดพืชที่มีความหลากหลาย
มากยิ่งขึ้น คณะกรรมาธิการยุโรปจึงเห็นควรขยายมาตราดังกล่าวไปจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566 จากเดิมที่
ก าหนดให้สิ้นสุดในวันที่ 30 มิถุนายน 2564 โดยมาตรการดังกล่าวครอบคลุมการน าเข้าพืชอาศัยจากทุกประเทศ 
 Commission Implementing Regulation (EU) 2021/809 ว่าด้วย ไม่อนุญาตให้สารสกัดหมักจากใบคอม

เฟรย์ (Symphytum officinale L. (comfrey)) เป็นสารตั้งต้น (Basic Substance) ในผลิตภัณฑ์อารักขาพืช เนื่องจาก
ข้อมูลของสารสกัดหมักจากใบคอมเฟรย์ไม่เพียงพอที่จะพิจารณาให้สารสกัดดังกล่าวเข้าข่ายเกณฑ์ของอาหารได้ตาม 
Regulation (EC) No 178/2002 มาตรา 2 รวมทั้งไม่มีข้อมูลด้านความเข้มข้นของสารที่เป็นพิษต่อพันธุกรรมและสาร
ก่อมะเร็ง ซึ่งไม่สอดคล้องตามข้อก าหนด Regulation (EC) No 1107/2009 มาตรา 23 
 Commission Implementing Regulation (EU) 2021/824 ว่าด้วย การปรับแก้เงื่อนไขการอนุญาตสารออก

ฤทธิ์ terbuthylazine ในผลิตภัณฑ์อารักขาพืช โดยยกเลิกข้อก าหนดเดิมที่อนุญาตการใช้สาร terbuthylazine ทุก ๆ 
ปี ในพ้ืนที่เดิม (same field) ที่ปริมาณสูงสุดที่ระดับ 850 กรัมของสาร terbuthylazine ต่อเฮกตาร์ เป็นจ ากัดการใช้
สาร terbuthylazine เฉพาะทุก ๆ 3 ปี ในพ้ืนที่เดิม (same field) ที่ปริมาณสูงสุดที่ระดับ 850 กรัมของสาร 
terbuthylazine ต่อเฮกตาร์ รวมถึงก าหนดให้ปรับค่าตกค้างสูงสุดของสาร propazine และสาร simazine ที่อนุญาต
ให้เจือปน (impurities) ในวัสดุทางเทคนิคใหม่ ที่ระดับ 9 กรัมของสารต่อกิโลกรัม 
 Commission Regulation (EU) 2021/862 ว่าด้วย การอนุญาตให้สารละลายในน้ าโปแตสเซียมฟอร์เมท 

(potassium formate water solution) เป็นปุ๋ยชนิดใหม่ เนื่องจากสารดังกล่าวได้รับการพัฒนาเพ่ือให้ใบของพืชสามารถ
ดูดซึมโปแตสเซียมได้ดียิ่งขึ้น โดยเฉพาะพืชที่ต้องการสารอาหารหลักสูง อาทิ ผักและผลไม้ 
 Commission Implementing Regulation (EU) 2021/808 ว่าด้วย การก าหนดเกณฑ์วิธีการตรวจวิเคราะห์

สารตกค้างของยาออกฤทธิ์ที่ใช้ในสัตว์ที่ผลิตเพ่ือใช้เป็นอาหารและการตีความผลตรวจ รวมถึงวิธีที่ใช้ในการสุ่มตัวอย่าง  
 Commission Implementing Regulation (EU) 2021/843 ว่าด้วย การต่ออายุการอนุญาตให้ cyazofamid ซ่ึง

เป็นสารออกฤทธิ์ในผลิตภัณฑ์อารักพืช ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2564 - 31 กรกฎาคม 2579 โดยให้ขยายขอบเขตการใช้
งานจากเดิมที่เป็นเพียงสารควบคุมเชื้อรา (fungicide) ให้ครอบคลุมถึงการเป็นส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์อารักขาพืช 
 Commission Implementing Regulation (EU) 2021/917 ว่าด้วย การอนุญาตให้ไวรัสเปปิโน โมเสค สาย

พันธุ์ EU mild isolate Abp1 และไวรัสเปปิโน โมเสค สายพันธุ์ CH2 mild isolate Abp2 เป็นสารออกฤทธิ์ใน
ผลิตภัณฑ์อารักพืช ที่มีความเสี่ยงต่ า ตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน 2564 – 28 มิถุนายน 2579 โดยให้บรรจุอยู่ในบัญชี
รายชื่อสารออกฤทธิ์ (Active Substance) ที่อนุญาตให้ใช้ในผลิตภัณฑ์อารักขาพืช ใน Commission Implementing 
Regulation (EU) No 540/2011 ภาคผนวก เนื่องจากเห็นว่า ไวรัสดังกล่าวมีคุณสมบัติเข้าข่ายตามข้อก าหนดใน 
Regulation (EC) No 1107/2009 มาตรา 22 และ ภาคผนวก II ข้อ 5.2 
 Commission Implementing Regulation (EU) 2021/967 ว่าด้วย การต่ออนุญาตให้ manganese chelate of 

hydroxy analogue of methionine เป็นสารเสริมในอาหารสัตว์ (feed additive) ภายใต้กลุ่มสารเสริมทางโภชนาการ 
(nutritional additives) โดยมีหน้าที่เป็น ‘compounds of trace elements’ เป็นระยะเวลา 10 ปี โดยอนุญาตให้ใช้กับ
สัตว์ทุกชนิด ตั้งแต่วันที่กฎระเบียบฯ มีผลบังคับใช้ไปจนถึงวันที่ 7 กรกฎาคม 2574 เนื่องจากไม่ส่งผลกระทบต่อ
สุขภาพสัตว์ ความปลอดภัยของผู้บริโภค และสิ่งแวดล้อม 

ปัญหา/อุปสรรคที่ส่งผลกระทบต่อการส่งออกสินค้าไทย 
 กระแสเรียกร้องจากพลเมืองยุโรปให้ส่งเสริมสวัสดิภาพสัตว์ ยุติการใช้กรงกับสัตว์ในฟาร์ม 

o สหภาพยุโรปมีกลไก European citizens’ initiative เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพลเมืองในการ
ผลักดันนโยบายหรือข้อเรียกร้องให้มีการแก้ไขกฎหมายของสหภาพยุโรป ซึ่งในเดือนกันยายน 2561 พลเมืองยุโรป 1.4 
ล้านคน ได้เสนอเรื่อง “การห้ามใช้กรงเลี้ยงสัตว์ในฟาร์ม (End the Cage Age)” ต่อคณะกรรมาธิการยุโรป และ
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เรียกร้องให้ออกกฎระเบียบเพ่ือยุติการใช้กรงกับสัตว์ในฟาร์มภายในปี 2570 และยกเลิกการบังคับให้อาหารเป็ด/ห่าน 
เพ่ือน าตับไปผลิตฟัวกราส์ (foie gras)  

o เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2564 ประเด็นเรื่องการห้ามใช้กรงเลี้ยงสัตว์ในฟาร์มได้ถูกหยิบยกขึ้นในการ
ประชุมรัฐสภายุโรป โดยมีสมาชิกรัฐสภายุโรปที่ออกเสียงสนับสนุนถึง 558 เสียง คัดค้าน 37 เสียง และไม่ออกเสียง
จ านวน 85 เสียง พร้อมมีข้อคิดเห็นส าคัญ คือ  

 คณะกรรมาธิการยุโรปควรออกกฎระเบียบเพ่ือยุติการใช้กรงกับสัตว์ในฟาร์มภายในปี  2570 
และยกเลิกการบังคับให้อาหารเป็ด/ห่านเพ่ือน าตับไปผลิตฟัวกราส์ (foie gras) โดยควรบังคับใช้อย่างค่อยเป็นค่อยไป 
และพิจารณาความเหมาะสมกับสัตว์ทีละสายพันธุ์ รวมทั้งให้มีช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน ให้เกษตรกร และจัดตั้งกองทุน
ส าหรับช่วยเหลือเกษตรกรในการปรับตัวต่อมาตรการดังกล่าว  

 ทบทวนความตกลงทางการค้ากับประเทศที่สาม เพ่ือรับรองว่าผลิตภัณฑ์สัตว์ที่ส่งมาจ าหน่าย
ในสหภาพยุโรป มีการผลิตภายใต้มาตรฐานคุณภาพและสวัสดิภาพสัตว์ระดับเดียวกับสหภาพยุโรป  

o คณะกรรมาธิการยุโรปจะออกเอกสารน าเสนอข้อสรุปทางกฎหมายและการด าเนินงานตามข้อ
เรียกร้องการห้ามใช้กรงเลี้ยงสัตว์ในฟาร์มภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ซึ่งอาจมีการพัฒนาเป็นกฎหมายบังคับใช้ทั่ว
สหภาพยุโรปในระยะต่อไป 

o ประเด็นด้านสวัสดิภาพสัตว์เป็นหนึ่งในเรื่องที่สหภาพยุโรปให้ความส าคัญสูง และมีแนวโน้มที่จะ
น าไปสู่การพัฒนา/บังคับใช้มาตรการต่าง ๆ ในอนาคต ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมสัตว์ปีกของประเทศที่สาม 
และอาจเป็นการกีดกันทางการค้า 

 เศรษฐกิจชีวภาพหมุนเวียนที่ยั่งยืนของสหภาพยุโรป 
o เศรษฐกิจชีวภาพหมุนเวียน (circular bioeconomy) เป็น ระบบเศรษฐกิจใหม่ของสหภาพยุโรปที่

สนับสนุนเป้าหมายการเป็นภูมิภาคที่มีความเป็นกลางด้านสภาพภูมิอากาศ (climate neutral) ภายในปี 2593 การ
แก้ไขปัญหาด้านความหลากหลายทางชีวภาพ และการพัฒนาระบบอาหารที่ยั่งยืน รวมทั้งขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจ
สหภาพยุโรปเติบโตอย่างชาญฉลาด ยั่งยืน และทั่วถึง (smart, sustainable and inclusive growth) สอดคล้องกับ
นโยบาย European Green Deal ซึ่งเป็นนโยบายหลักของคณะกรรมาธิการยุโรปชุดปัจจุบัน  

o เศรษฐกิจชีวภาพหมุนเวียนเป็นจุดร่วมระหว่างเศรษฐกิจ  2 ระบบ ได้แก่ เศรษฐกิจชีวภาพ 
(bioeconomy) และเศรษฐกิจหมุนเวียน (circular economy) ซึ่งจะท าให้การผลิตและการใช้ทรัพยากร เปลี่ยนไป 
จากเศรษฐกิจแบบเส้นตรง (linear economy) ที่น าทรัพยากรธรรมชาติมาใช้ น าไปผลิต ใช้งาน และท้ิงไป เป็นการให้
ความส าคัญกับการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอย่างคุ้มค่า การจัดการขยะ ลดของเสียให้น้อยลงหรือเท่ากับศูนย์ ใช้วัสดุ
ทางเลือก และสร้างมูลค่าเพ่ิมจากวัสดุเหลือใช้  

o เมื่อปี 2561 สหภาพยุโรปได้มีการปรับปรุงยุทธศาสตร์เศรษฐกิจชีวภาพ เพ่ือให้ม ีความสอดคล้องกับ
ประเด็นที่สหภาพยุโรปให้ความส าคัญ (priorities) และข้อผูกพันระดับนานาชาติ อาท ิเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ขององค์กรสหประชาชาติ  (SDGs) และข้อตกลงปารีส  (Paris Agreement) ในการแก้ไขปัญหาโลกร้อน ซึ่ ง
คณะกรรมาธิการยุโรปได้ผนวกเป้าหมายความยั่งยืน (sustainability) และการหมุนเวียน (circularity) ให้เป็น “หัวใจ
หลัก” ของยุทธศาสตร์เศรษฐกิจชีวภาพฉบับใหม่ โดยเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
เข้าด้วยกัน รวมทั้งให้ความส าคัญกับภาคเกษตร ป่าไม ้ประมง และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ ามากยิ่งขึ้น  

o เศรษฐกิจชีวภาพหมุนเวียนจะสนับสนุนยุทธศาสตร์ Farm to Fork ในด้านต่าง ๆ อาทิ การทดแทน
การใช้ทรัพยากรจากฟอสซิล (fossil-based resources) ด้วยทรัพยากรชีวภาพที่สามารถหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ การ
ลดการสูญเสียสารอาหาร (nutrients) การสร้างห่วงโซ่การผลิตและแปรรูปอาหารที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การพัฒนา
นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ชีวภาพที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพและมีความยั่งยืน และการเพ่ิมประสิทธิภาพกระบวนการผลิต
สินค้าเกษตรและอาหาร โดยลดการใช้ทรัพยากร ลดการสูญเสีย และลดผลระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

o เศรษฐกิจชีวภาพหมุนเวียนของสหภาพยุโรปอาจส่งผลกระทบต่อประเทศที่สาม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ประเทศที่ก าลังพัฒนา เนื่องจากที่ผ่านมาสหภาพยุโรปมีการพ่ึงพาการน าเข้าวัตถุดิบจากประเทศอ่ืน ๆ เป็นอย่างมาก 
ซึ่งการเปลี่ยนไปสู่ระบบเศรษฐกิจชีวภาพหมุนเวียน ที่ยึดหลักการรักษาทรัพยากร หรือใช้วัตถุดิบทดแทนจากการ 
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รีไซเคิล อาจท าให้การน าเข้าสินค้า/วัตถุดิบขั้นต้นจากต่างประเทศลดลง นอกจากนี้ ที่ผ่านมาสหภาพยุโรปมีแนวโน้มที่
จะก าหนด/ปรับปรุงกฎระเบียบและข้อก าหนดด้านสิ่งแวดล้อม การควบคุมการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และป่า
ไม ้ที่มีความเข้มงวดมากยิ่งขึ้น ซึ่งครอบคลุมระบบอาหาร (food system) ของประเทศท่ีสาม 

 แผนปฏิบัติการเพ่ือลดการปล่อยมลพิษของสหภาพยุโรป 
o สหภาพยุโรปได้ประกาศแผนปฏิบัติการเพ่ือลดการปล่อยมลพิษ โดยได้ก าหนดเป้าหมายการลดมลพิษ

จากแหล่งต่าง ๆ ที่จะต้องท าให้แล้วเสร็จภายในปี 2573 อาทิ ลดอัตรา การเสียชีวิตก่อนวัยอันควรที่มีสาเหตุมาจาก
มลพิษทางอากาศอย่างน้อยร้อยละ 55 ลดมลพิษทางอากาศซึ่งเป็นภัยคุกคามความหลากหลายทางชีวภาพในอัตราร้อย
ละ 25 และลดการทิ้งขยะพลาสติกลงทะเลร้อยละ 50 และลดการปล่อยไมโครพลาสติกสู่สิ่งแวดล้อมร้อยละ 30 ผ่าน
แนวทางปฏิบัติต่าง ๆ อาทิ การพัฒนาสุขภาพและชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี  การควบคุมการปล่อยมลพิษให้อยู่ภายใน
ขอบเขตที่โลกรับมือได้ และการผลิตและบริโภคท่ีปลอดมลพิษ  

o ที่ผ่านมาสหภาพยุโรปให้ความส าคัญต่อการแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศเป็นอย่างมาก โดยได้มีการประชาสัมพันธ์/ผลักดันค่านิยมของตนในเวทีระดับนานาชาติต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง 
รวมทั้งมีแนวโน้มที่จะก าหนด/ปรับปรุงกฎระเบียบและข้อก าหนดด้านสิ่งแวดล้อม และการควบคุมการปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ ให้มีความเข้มงวดมากยิ่งขึ้น ซึ่งครอบคลุมอุตสาหกรรมอาหาร ของสหภาพยุโรปและประเทศที่
สาม 
 
 
4. สถานการณ์ด้านการเกษตรที่ส าคัญของประเทศทีร่ับผิดชอบ 

 สถานการณ์ตลาดยางในสหภาพยุโรป 
o จากการพบกันระหว่างส านักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจ าสหภาพยุโรป (สปษ. ยุโรป) กับนาง 

Fazilet Cinaralp ( เลขาธ ิการ )  สมาคมผู้ผลิตยางรถยนต์และยางแห่งยุ โรป (European Tyre and Rubber 
Manufacturers Association : ETRMA) ได้รับทราบข้อมูลที่ส าคัญดังนี้ 

 ยางธรรมชาติเป็นวัตถุดิบที่อยู่ในขั้นวิกฤตและสหภาพยุโรปต้องพ่ึงพาการน าเข้ายาง
ธรรมชาติจากประเทศที่สามอย่างมาก โดยเฉพาะจากไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย และประเทศต่าง ๆ ในแอฟริกา ซึ่ง
แนวโน้มของอุตสาหกรรมยางของสหภาพยุโรปต้องการที่ผลักดันการสร้างห่วงโซ่คุณค่า (value chain) ที่มีความ
โปร่งใส (transparency) และสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ (traceability) ให้แก่เกษตรกรผู้เพาะปลูกต้นยาง รวมทั้ง
สนับสนุนการปรับใช้เทคนิคการเพาะปลูกที่ดี และการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) เพ่ือเสริมสร้างการผลิตที่ยั่งยืน 
(sustainability) ในขณะที่ได้ผลผลิตต่อไร่ที่เพ่ิมข้ึน 

 ปัจจุบันภาคอุตสหกรรมผลิตยางล้อในยุโรปก าลังท าการค้นคว้า/วิจัยเพ่ือหาวัตถุดิบที่มีความ
คงทนและสามารถใช้งานได้นาน รวมทั้งพัฒนาผลิตภัณฑ์ยางล้อที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น เพ่ือให้เป็นไปตาม
นโยบาย European Green Deal ของสหภาพยุโรป โดย ETRMA ได้มีความร่วมมือกับสถาบันวิจัย CIRAD (The French 
Agricultural Research Centre for International Development) ของฝรั่งเศส และ Michelin School 

 ที่ผ่านมากลุ่มผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ยาง (ยางล้อและถุงมือยาง) ในสหภาพยุโรปยังคงให้
ความส าคัญกับราคามากกว่าการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ยางที่มีตรารับรอง (certification) อาทิ ตรามาตรฐาน FSC 
(Forest Stewardship Council) ซึ่งการผลักดันให้เกิดการรับรองมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม (การบุกรุกป่า ) ส าหรับ
สวนยาง อาจส่งผลกระทบต่อเกษตรกรอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกษตรกรสวนยางที่ส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรรายย่อย 
ETRMA จึงเห็นว่า หากจะมีการผลักดันการรับรองมาตรฐานดังกล่าว ผู้ประกอบการรายใหญ่ต่าง ๆ จะต้องด าเนินงาน
ร่วมกันอย่างบูรณาการ และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยจะต้องด าเนินการอย่างค่อยเป็นค่อยไป เพ่ือให้เกษตรกรสามารถ
ได้รับความช่วยเหลือในการเสริมสร้างศักยภาพการผลิต และระยะเวลาในการปรับตัว 

 ผู้ประกอบการต่าง ๆ เห็นว่า ยอดขายผลิตภัณฑ์ยางมีการปรับตัวสูงขึ้น (โดยเฉพาะยาง
รถยนต์) ซึ่งส่งผลมาจากการผ่อนปรนมาตรการ COVID-19 ของประเทศสมาชิกฯ ต่าง ๆ ท าให้ประชาชนมีรายได้ 
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ประกอบกับสหภาพยุโรปได้มีการให้ความช่วยเหลือภาคอุตสาหกรรมต่าง ๆ ผ่านกองทุนฟื้นฟูเศรษฐกิจ ซึ่งท าให้
ภาคธุรกิจมีทุนหมุนเวียนมากยิ่งขึ้น 

o สปษ. ยุโรป ได้ร่วมประชุมกับการยางแห่งประเทศไทย ซ่ึงมีความสนใจในนวัตกรรม/เทคโนโลยีการผลิตยาง
แปรรูป ซึ่ง สปษ. ยุโรป จะได้ประสานกับทีมประเทศไทย และส านักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง เพ่ือท าการ
รวบรวมข้อมูลดังกล่าวต่อไป  

 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) ในหมปู่า 
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 

 
 

 


