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รายงานสถานการณ์การค้าสนิค้าเกษตร (Situation Report) ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 
สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำสหภาพยุโรป 

 
1. มูลค่าการค้าสินค้าเกษตรระหว่างไทยกับสหภาพยุโรป (ข้อมูลเดือนพฤษภาคม 2564) 
สหภาพยุโรป 

• ในเดือนพฤษภาคม 2564 สหภาพยุโรป 27 ประเทศ (ไม่รวมสหราชอาณาจักร) นำเข้าสินค้าเกษตรจากประเทศไทย 
(รวมยางพารา) 7,282.9 ล้านบาทหรือคิดเป็นปริมาณรวม 100,184 ตัน 

• เมื ่อเทียบกับเดือนที่ผ่านมา (เม.ย. 64) มูลค่าการนำเข้าจากไทยลดลงร้อยละ 10 หรือ 833.7 ล้านบาท  
โดยสินค้าเกษตรที่สหภาพยุโรปนำเข้าจากไทยลดลง ได้แก่ ยางธรรมชาติ แผ่นยางรมควัน อาหารสุนัขและแมว อาหาร
ปรุงแต่ง ไก่แปรรูป กุ้งแช่แข็ง กุ้งแปรรูป ตามลำดับ ส่วนสินค้าเกษตรที่สหภาพยุโรปนำเข้าจากไทยเพิ่มขึ้น ได้แก่ เนื้อไก่ 
ข้าว สับปะรดกระป๋อง พืชผัก/ผลไม้/ลูกนัตปรุงแต่ง ปลาหมึกแช่แข็ง  และปลาทูน่ากระป๋อง  

• เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา (พ.ค. 63)  มูลค่าการนำเข้าจากไทยเพ่ิมขึ้นร้อยละ 15 หรือ 936.9 ล้านบาท 
โดยสินค้าเกษตรที่สหภาพยุโรปนำเข้าจากไทยเพ่ิมข้ึน ได้แก่ ยางธรรมชาติ ปลาหมึกแช่แข็ง ไก่แปรรูป แผ่นยางรมควัน  
สับปะรดกระป๋อง พืชผัก/ผลไม้/ลูกนัตปรุงแต่ง ตามลำดับ ส่วนสินค้าที่สหภาพยุโรปมีมูลค่านำเข้าจากไทยลดลง ได้แก่ 
ข้าว เนื้อไก่ ปลาทูน่ากระป๋อง อาหารสุนัขและแมว อาหารปรุงแต่ง กุ้งแปรรูป และกุ้งแช่แข็ง  

ข้อมูลจาก : International trade, EUROSTAT database ณ เดือนสิงหาคม 2564  
      * EUROSTAT database ยังไม่มีการรายงานขอ้มูลสถิติที่เป็นปัจจบุันสำหรับเดือนมิถุนายน - เดือนกรกฎาคม 2564 

สหราชอาณาจักร 

• ในเดือนพฤษภาคม 2564 สหราชอาณาจักรนำเข้าสินค้าเกษตรจากประเทศไทย (รวมยางพารา) รวม 2,242.8 
ล้านบาทหรือคิดเป็นปริมาณรวม 24,131 ตัน โดยนำเข้าไก่แปรรูปจากไทยมากที่สุด 

• เมื่อเทียบกับเดือนที่ผ่านมา (เม.ย. 64) มูลค่าการนำเข้าจากไทยลดลงร้อยละ 1 หรือ 148.3 ล้านบาท โดยสินค้า
เกษตรที่สหราชอาณาจักรนำเข้าจากไทยลดลง ได้แก่ อาหารสุนัขและแมว เพสทรี/เค้กและขนมเบเกอรี่อื่นๆ สิ่งสกัด 
หัวเชื้อและสิ่งเข้มข้นของกาแฟ เส้นพาสต้าทำให้สุกหรือปรุงแต่ง ข้าว ปลาทูน่ากระป๋อง กุ้งแช่แข็ง กุ้งแปรรูป ข้าวโพด
หวาน ตามลำดับ ส่วนสินค้าเกษตรที่สหราชอาณาจักรนำเข้าจากไทยเพิ่มขึ้น ได้แก่ อาหารปรุงแต่งอื่นๆ ชิ้นเนื้อและ
ส่วนอื่นของไก่แช่แข็ง ไก่แปรรูป และเนื้อสัตว์ปีกอ่ืนๆ ปรุงแต่ง  
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• เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา (พ.ค. 63)  มูลค่าการนำเข้าจากไทยลดลงร้อยละ 5 หรือ 111 ล้านบาท 
โดยสินค้าเกษตรที่สหราชอาณาจักรนำเข้าจากไทยลดลง ได้แก่ กุ้งแช่แข็ง ข้าว กุ้งแปรรูป ปลาทูน่ากระป๋อง สิ่งสกัด หัว
เชื้อและสิ่งเข้มข้นของกาแฟ เส้นพาสต้าทำให้สุกหรือปรุงแต่ง เพสทรี/เค้กและขนม เบเกอรี่อื่นๆ ตามลำดับ ส่วนสินค้า
เกษตรที่สหราชอาณาจักรนำเข้าจากไทยเพิ่มขึ้น ได้แก่ อาหารปรุงแต่งอื่นๆ ซอสและของปรุงแต่งสำหรับทำซอส 
อาหารสุนัขและแมว ข้าวโพดหวาน ไก่แปรรูป เนื้อสัตว์ปีกอ่ืนๆ ปรุงแต่ง 

  ข้อมูลจาก : UK trade since February 2020, International trade,  EUROSTAT database ณ เดือนสิงหาคม 2564 
         *  EUROSTAT database ยังไม่มีการรายงานขอ้มูลสถิติที่เป็นปัจจบุันสำหรับเดือนมิถุนายน – เดือนกรกฎาตม 2564 

การตรวจพบปัญหาสารตกค้าง/ไม่ได้มาตรฐานด้านสุขอนามัย/เชื้อจุลินทรีย์/ในสินค้าเกษตรในสหภาพยุโรป  
(กรกฎาคม 2564) 

• สหภาพยุโรปพบปัญหาในสินค้าเกษตรและอาหารทั้งหมด จำนวน 409 รายการ แบ่งเป็น สินค้าที่วางขายใน
ท้องตลาดแล้ว (Alert notifications) จำนวน 152 รายการ สินค้าที่ยังไม่ได้วางขายในท้องตลาด ( Information 
notification) จำนวน 151 รายการ สินค้าท่ีถูกควบคุม ณ ด่านนำเข้า (Border rejection) จำนวน 106 รายการ  

• สหภาพยุโรปตรวจพบสินค้าเกษตรและอาหารที่มีปัญหาจากไทยในเดือนมิถุนายน 2564 จำนวน 3 รายการ ดังนี้ 
o เดนมาร์ตรวจพบสารปราบศัตรูพืช Chlorpyrifos และ diniconazol ตกค้างในข้ึนฉ่าย 
o เดนมาร์ตรวจพบสารปราบศัตรูพืช Carbendazim ตกค้างในใบกุ๋ยฉ่าย 
o ไอร์แลนด์ตรวจพบส่วนประกอบอาหารที่ไม่ได้แจ้งไว้ที่อาจก่อให้เกิดอาการแพ้ในเครื่องแกง 

ปัญหาการตรวจพบศัตรูพืชกักกันในสินค้าพืช/ผลไม้ (มิถุนายน 2564) (EUROPHYT ยังไม่มีการรายงานข้อมูลของ
เดือนกรกฎาคม 2564) 

o สหภาพยุโรปพบปัญหาศัตรูพืชกักกันในสินค้าพืช/ผลไม้ทั้งหมด จำนวน 86 รายการ โดยอิสราเอลถูก
ตรวจพบปัญหาดังกล่าวมากท่ีสุด หรือ 8 รายการ 

o สหภาพยุโรปตรวจพบปัญหาศัตรูพืชกักกันในสินค้าพืช/ผลไม้จากไทย จำนวน 7 รายการ ดังนี้ 
▪ ตรวจพบToBRFV (Tomato brown rugose fruit virus) ในมะเขือเทศ  
▪ ตรวจพบเพลี้ยไฟ (Thrips palmi) ในกล้วยไม้สกุลหวาย  
▪ ตรวจพบเพลี้ยไฟ (Scirtothrips dorsalis) ในหน่อไม้ฝรั่ง 2 รายการ 
▪ ตรวจพบหนอนกระทู ้(Limnophila aromatica) ในผักแขยง 
▪ ตรวจพบแมลงหวี่ขาวยาสูบ (bemisia tabaci) ในพืชสกุล Ocimum 2 รายการ  
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2. สถานการณ์การค้าสินค้าเกษตรที่สำคัญและแนวโน้ม 

• ประเทศผู้ส่งออกที่เป็นคู่แข่งสำคัญในการส่งออกสินค้าเกษตรและอาหาร 20 อันดันแรกของไทย ไปยังสหภาพยุโรป 
(27 ประเทศ) (เดือนพฤษภาคม 2564) 

            ข้อมูลจาก : International trade, EUROSTAT database ณ เดือนสิงหาคม 2564  
           * EUROSTAT database ยังไม่มีการรายงานข้อมูลสถิติที่เป็นปัจจุบันสำหรับเดือนมิถุนายน – เดือนกรกฎาคม 2564 

• ประเทศผู้ส่งออกที่เป็นคู่แข่งสำคัญในการส่งออกสินค้าเกษตรและอาหาร 20 อันดันแรกของไทยไปยังสหราชอาณาจักร 
(เดือนพฤษภาคม 2564) 

           ข้อมูลจาก : UK trade since February 2020, International trade,  EUROSTAT database ณ เดือนสิงหาคม 2564 
           * EUROSTAT database ยังไม่มีการรายงานข้อมูลสถิติที่เป็นปัจจุบันสำหรับเดือนมิถุนายน – เดือนกรกฎาคม 2564 
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3. ประเด็นปัญหา อุปสรรค และปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อการค้าสินค้าเกษตรของไทย 
กฎระเบียบ/มาตรการของสหภาพยุโรปที่อาจส่งผลกระทบต่อการค้าสินค้าเกษตรของไทย 

• Commission Implementing Regulation (EU) 2021/853 เห็นชอบให้ต่ออายุการใช้สาร Streptomyces strain 
K61 ซึ่งเป็นสารออกฤทธิ์ในผลิตภัณฑ์อารักพืช โดยเห็นว่าสารดังกล่าวมีคุณสมบัติเข้าข่ายตามข้อกำหนดใน Regulation 
(EC) No 1107/2009 มาตรา 4 จึงเห็นควรให้บรรจุสาร Streptomyces strain K61 อยู่ในบัญชีรายชื่อสารออกฤทธิ์ 
(Active Substance) ที่อนุญาตให้ใช้ในผลิตภัณฑ์อารักขาพืช ใน Commission Implementing Regulation (EU) 
No 540/2011 ภาคผนวก ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 - 30 มิถุนายน 2579 โดยให้ขยายขอบเขตการใช้งาน 
จากเดิมท่ีเป็นเพียงสารควบคุมเชื้อรา (fungicide) ให้ครอบคลุมถึงการเป็นส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์อารักขาพืช 
• Commission Implementing Regulation (EU) 2021/968 ว่าด้วย การต่ออนุญาตให้ zinc chelate of 

hydroxy analogue of methionine เป็นสารเสริมในอาหารสัตว์ ภายใต้กลุ่มสารเสริมทางโภชนาการ (nutritional 
additives) โดยมีหน้าที่เป็น ‘compounds of trace elements’ เป็นระยะเวลา 10 ปี โดยอนุญาตให้ใช้กับสัตว์ทุกชนิด 
ตั้งแต่วันที่กฎระเบียบฯ มีผลบังคับใช้ ไปจนถึงวันที่ 7 กรกฎาคม 2574 
• Commission Implementing Regulation (EU) 2021/981 ว่าด้วย การต่ออนุญาตให้ preparation of endo-1, 

4-beta-xylase ที่ผลิตโดย Aspergillus niger CBS 109.713 และ endo-1,4-beta-glucanase ที่ผลิตโดย Aspergillus 
niger DSM 18404 เป็นสารเสริมในอาหารสัตว์ ภายใต้กลุ่ม zootechnical additives เพ่ือช่วยระบบย่อยอาหาร 
(digestibility enhancers) และอนุญาตให้ใช้กับไก่เพ่ือขุน ไก่เพ่ือไข่ ไก่ไข่ สัตว์ปีกวัยเยาว์เพ่ือขุน/เพ่ือไข่ นกสวยงาม 
ไก่งวง และสุกรหย่านม ตั้งแต่วันที่กฎระเบียบฯ มีผลบังคับใช้ไปจนถึงวันที่ 8 กรกฎาคม 2574 
• Commission Implementing Regulation (EU) 2021/982 ว่าด้วย การต่ออนุญาตให้ preparation of 6-

phytase ที่ผลิตโดย Trichoderma reesei CBS 122001 เป็นสารเสริมในอาหารสัตว์ ภายใต้กลุ่ม zootechnical 
additives เพ่ือช่วยระบบย่อยอาหาร (digestibility enhancers) และอนุญาตให้ใช้กับไก่เพ่ือขุน/เพ่ือผสมพันธุ์ และ
ไก่เพ่ือไข่ ตั้งแต่วันที่กฎระเบียบฯ มีผลบังคับใช้ไปจนถึงวันที่ 8 กรกฎาคม 2574 
• Commission Implementing Regulation (EU) 2021/976 ว่าด้วย การปรับปริมาณสารตกค้างสูงสุด (MRLs) 

ของสารปราบศัตรูพืช 4 รายการ ได้แก่ สาร cycloxydim สาร mepiquat สาร Metschnikowia fructicola strain 
NRRL Y-27328 และสาร prohexadione ในสินค้าพืชและสัตว์ 
• Commission Delegated Regulation (EU) 2021/1006 ว่าด้วย การปรับแก้ Regulation (EU) 2018/848 

ภาคผนวก VI แบบฟอร์มหนังสือรับรองการปฏิบัติตามกฎการผลิตอินทรีย์ โดยปรับแก้แบบฟอร์มหนังสือรับรอง 
ในภาคผนวก 6 (Annex VI) ของ Regulation (EU) 2018/848 ใหม่ โดยกำหนดให้เพ่ิมรายละเอียดเฉพาะในแบบฟอร์ม
ดังกล่าว อาทิ รายชื่อสินค้าโดยละเอียด ข้อมูลเกี่ยวกับที่ดินเพาะปลูก (land) สถานที่ประกอบการ (premises) รายชื่อ
ผู้รับเหมาช่วง (subcontractors) และข้อมูลเกี่ยวกับการรับรองของหน่วยงานรับรองภาคเอกชน (Control Body : CB) 
• Commission Implementing Regulation (EU) 2021/969 ว่าด้วย การอนุญาตให้ L-threonine ที่ผลิตโดย 

Escherichia coli CGMCC 13325 เป็นสารเสริมในอาหารสัตว์ ภายใต้กลุ่มสารเสริมทางโภชนาการ (nutritional 
additives) โดยมีหน้าที่เป็น ‘amino acids, their salt and analogues’ เป็นแหล่งกรดอะมิโนที่สำคัญ (L- threonine) 
โดยอนุญาตให้ใช้กับสัตว์ทุกชนดิ เป็นระยะเวลา 10 ป ีตั้งแต่วนัที่กฎระเบียบฯ มีผลบังคับใช้ไปจนถึงวันที ่7 กรกฎาคม 2574 
• Commission Delegated Regulation (EU) 2021/1040 ว่าด้วย การปรับแก้ Delegated Regulation (EU) 

2016/128 ด้านข้อกำหนดของสารปราบศัตรูพืชตกค้างในอาหารสำหรับวัตถุประสงค์พิเศษทางการแพทย์สำหรับทารก
และเด็กเล็ก โดยปรับแก้ Delegated Regulation (EU) 2016/128 ที่เก่ียวข้องกับการกำหนดชนิดสารพิษตกค้างที่
กำหนดให้ตรวจ (residue definition) ในอาหารสำหรับวัตถุประสงค์พิเศษทางการแพทย์สำหรับทารกและเด็กเล็ก 
เพ่ือให้สอดคล้องกับ Regulation (EC) No 396/2005 มาตรา 3(2)(c) 
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• Commission Delegated Regulation (EU) 2021/1041 ว่าด้วย การปรับแก้ Delegated Regulation (EU) 
2016/127 ด้านข้อกำหนดของสารปราบศัตรูพืชตกค้างในนมผงสูตรสำหรับทารก (infant formula) และนมผงสูตร
ต่อเนื่อง (follow-on formula) โดยปรับแก้ Delegated Regulation (EU) 2016/127 ที่เก่ียวข้องกับการกำหนด
ชนิดสารพิษตกค้างที่กำหนดให้ตรวจ (residue definition) ในนมผงสูตรสำหรับทารก (infant formula) นมผงสูตร
ต่อเนื่อง (follow-on formula) เพ่ือให้สอดคล้องกับ Regulation (EC) No 396/2005 มาตรา 3(2)(c) 
• Commission Implementing Regulation (EU) 2021/ 1120 ว่าด้วย การแก้ไข Regulation (EU) No 468/2010 

ด้านการจัดทำรายชื่อเรือประมง IUU (Part B – รายชื่อเรือประมงตาม Regulation (EC) No 1005/2008 มาตรา 30) 
ประกาศรายชื่อเรือประมง IUU (ครั้งที่ 11) จำนวน 164 ลำ (ภาคผนวก) โดยส่วนใหญ่เป็นเรือที่ไม่สามารถระบุสัญชาติได้ 
อย่างไรก็ตาม ไม่มีเรือประมงที่ชักธงไทยอยู่ในบัญชีรายชื่อดังกล่าว 

กฎระเบียบด้านมาตรการปรับคาร์บอนก่อนข้ามพรมแดนของสหภาพยุโรป (Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM)) 
• หลังจากสภายุโรปให้ความเห็นชอบต่อการใช้กลไกการปรับคาร์บอนก่อนเข้าพรมแดน หรือ  CBAM เมื่อวันที่ 

10 มีนาคม 2564 และในวันที่ 14 กรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมา คณะกรรมาธิการยุโรปได้เห็นชอบต่อร่าง (draft proposal) 
กฎระเบียบด้านมาตรการปรับคาร์บอนก่อนข้ามพรมแดนของสหภาพยุโรป (Carbon Border Adjustment Mechanism 
(CBAM)) ซ่ึงเป็นมาตรการจัดเก็บภาษีคาร์บอนต่อสินค้านำเข้าจากประเทศที่สามที่มีมาตรฐานการจัดการ/ลดปริมาณ คาร์บอน 
ที่ต่ำกว่าข้อกำหนดของสหภาพยุโรป รวมทั้งป้องกันไม่ให้บริษัทในสหภาพยุโรปย้ายฐานการผลิตไปยังประเทศที่สาม  
เพ่ือหลีกเลี่ยงมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมที่เข้มงวดของสหภาพยุโรป และส่งสินค้ากลับเข้ามาจำหน่ายในสหภาพยุโรป 

• CBAM มุ่งเสริมสร้างความเสมอภาคในการแข่งขันทางธุรกิจ (level playing field) กับประเทศคู่ค้าและส่งเสริม
การบรรลุวัตถุประสงค์ของนโยบาย European Green Deal ซึ่งครอบคลุมประเด็นด้านการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 
เป็นศูนย์ภายในปี 2593 ภายใต้ข้อตกลงปารีส (Paris Agreement)  

• สหภาพยุโรปจะปรับใช้มาตรการ CBAM ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 และมีระยะเปลี่ยนผ่านจนถึงปี 2568 
โดยในระยะแรกจะนำมาตรการนี้ใช้กับอุตสาหกรรมที่มีการปล่อยคาร์บอนในปริมาณมาก และเรียกเก็บภาษีคาร์บอนกับ
สินค้านำเข้าที่ผลิตมาจากประเทศที่มีกฎระเบียบด้านการปล่อยคาร์บอนที่เข้มงวดน้อยกว่า (carbon leakage) ได้แก่ 
ซีเมนต์และเหล็กกล้า (iron and steel) อลูมิเนียม ปุ๋ย เคมีภัณฑ์ และถ่านหิน และไฟฟ้า (ครอบคลุมวัสดุขั้นต้น (primary 
material) และสินค้ากึ่งสำเร็จรูป (semi-manufactured goods)) จากประเทศที่สาม ภายใต้ระบบซื้อ-ขายสิทธิในการ
ปล่อยคาร์บอนที่ออกให้ในรูปของหนังสือรับรอง (CBAM certificates) โดยจะคำนวณจากราคาประมูลเฉลี่ยประจำ
สัปดาห์ (weekly average auction price) ของค่าธรรมเนียม EU ETS ในระยะแรก CBAM ยังไม่ครอบคลุมสินค้า
เกษตรและอาหาร ทั้งนี้ หากมีความจำเป็น คณะกรรมาธิการยุโรปสามารถปรับเพ่ิมชนิด/ประเภทของสินค้าภายใต้
มาตรการ CBAM โดยตั้งแต่ปี 2569 เป็นต้นไป สหภาพยุโรปจะนำรายได้จากการเก็บภาษี CBAM ไปผลักดันมาตรการ
ต่าง ๆ ภายใต้นโยบาย European Green Deal  

•  ในช่วงระยะเปลี่ยนผ่านนี้ (2566 – 2568) การคิดคำนวณปริมาณคาร์บอนให้แก่ผู้นำเข้าจะใช้ค่า default 
values เป็นหลัก  

• ผู้นำเข้าในสหภาพยุโรปต้องสำแดงข้อมูลเกี่ยวกับปริมาณสินค้าและปริมาณการปล่อยคาร์บอนที่เก่ียวข้องของ
สินค้านำเข้าในปีก่อนหน้า ให้แก่หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักของประเทศสมาชิกฯ ทราบ ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม
ของทุกปี รวมทั้งแจ้งจำนวนหนังสือรับรองฯ ที่สอดคล้องกับปริมาณการปล่อยแก๊ซคาร์บอนของสินค้าที่เกี่ยวข้อง 

•  มาตรการ CBAM จะไม่ปรับใชก้ับไอซ์แลนด์ ลิกเตนสไตน์ นอร์เวย ์สวติเซอร์แลนด์ และอาจรวมถึงเขตอาณาอ่ืน ๆ 
ที่ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสหภาพยุโรป ตลอดจนประเทศที่สามที่ส่งออกกระแสไฟฟ้าไปยังสหภาพยุโรปที่มีระบบการ
ผลิตที่เป็นไปตามเงื่อนที่สหภาพยุโรปกำหนด    
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• มาตรการ CBAM อาจส่งผลกระทบต่อประเทศที่สาม ดังนี้ 
 1. ราคาสินค้านำเข้าจากประเทศที่สามที่ไม่มีมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมที่เทียบเท่ากับของสหภาพยุโรปจะมีราคา

สูงขึ้น อันอาจส่งผลให้ปริมาณการนำเข้าสินค้าลดลง ผลักดันให้ผู้ประกอบการหรือผู้บริโภคในสหภาพยุโรปหันมาใช้สินค้าที่
ผลิตในสหภาพยุโรปเพ่ิมมากขึ้น  

2. สินค้าจากประเทศที่สามที่มีราคาถูกกว่าที่มีมาตรฐานสิ่งแวดล้อมต่ำกว่าถูกกีดกันทางอ้อมไม่ให้เข้าสู่ตลาด
สหภาพยุโรป 

ข้อกำหนดด้านจรรยาบรรณธุรกิจสำหรับอุตสาหกรรมอาหารและการตลาด (code of conduct on responsible food 
business and marketing practices) ของสหภาพยุโรป 

• เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2564 สหภาพยุโรปได้ประกาศใช้ข้อกำหนดด้านจรรยาบรรณธุรกิจสำหรับอุตสาหกรรม
อาหารและการตลาด (code of conduct on responsible food business and marketing practices) ซ่ึงเป็นมาตรการ
สมัครใจ และเป็นส่วนสำคัญ (important milestone) ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ Farm to Fork ของสหภาพยุโรป  
โดยได้มีการกำหนดเป้าหมายและแนวทางการปฏิบัติ (indicative actions) ให้ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง อาทิ ผู้ประกอบการ
แปรรูปอาหาร ผู้ประกอบการให้บริการด้านอาหาร และผู้ประกอบการค้าปลีกพิจารณาปรบัใช้ เพ่ือพัฒนาและสื่อสารแนวทาง 
การปฏิบัติที่ยั่งยืน (sustainability performance)  

• ข้อกำหนดด้านจรรยาบรรณธุรกิจฯ ได้รับการพัฒนาโดยสมาคมและบริษัทต่าง ๆ ของสหภาพยุโรป องค์กรระหว่าง
ประเทศ NGO และสหภาพการค้า ร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ของคณะกรรมาธิการยุโรป โดยปัจจุบันมีผู้ลงนามเห็นชอบ
ในการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านจรรยาบรรณธุรกิจฯ แล้ว จำนวน 65 ราย แบ่งเป็น ผู้ประกอบการผลิตอาหาร จำนวน 
26 ราย ผู้ประกอบการปลีกอาหาร จำนวน 14 ราย ผู้ประกอบการให้บริการด้านอาหาร จำนวน 1 ราย และสมาคม 24 แห่ง 

• สหภาพยุโรปอยู่ระหว่างเชิญชวนให้สมาคมและบริษัทต่าง ๆ ในอุตสาหกรรมอาหารของสหภาพยุโรปเข้าร่วม/ให้
การเห็นชอบในการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านจรรยาบรรณธุรกิจฯ รวมทั้งจะมีการนำเสนอขอ้กำหนดด้านจรรยาบรรณธรุกิจฯ 
ในการประชุม UN Food Systems Summit ที่จะจัดขึ้นในช่วงเดือนกันยายน 2564 ณ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา 

• ข้อกำหนดด้านจรรยาบรรณธุรกจิสำหรับอุตสาหกรรมอาหารและการตลาดของสหภาพยุโรป จะเป็นการปรบัปรุง/
พัฒนาความยั่งยนืในประเด็นตา่ง ๆ 7 ด้าน ดังนี ้

1. การปรับเปลี่ยนวิถีการบริโภคในภูมิภาคยุโรปและการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการบริโภคอาหารที่ดี
ต่อสุขภาพและยั่งยืน 

2. ป้องกันหรือลดการสูญเสียอาหารและขยะอาหาร 
3. การส่งเสริมห่วงโซ่อาหารที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ เช่น การลดการใช้พลังงานในกระบวนการผลิต 
4. การนำระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนมาใช้เพื่อสร้างคุณค่าให้กับทรัพยากร 
5. ส่งเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง ครอบคลุม และยั่งยืน รวมถึงการจ้างงานที่มีคุณค่า 
6. สนับสนุนการบริหารความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรในห่วงโซ่อุปทาน เพ่ือควบคุมความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนกับ

ความต่อเนื่องทางธุรกิจ 
7. ส่งเสริมการจัดซื้ออย่างยั่งยืนตลอดห่วงโซ่อุปทาน ที่คำนึงถึงเรื่องสิ่งแวดล้อมและสังคม เช่น การตัดไม้

ทำลายป่า การแย่งยึดที่ดิน (land grabbing) มาตรฐานแรงงาน ตลอดจนการดูแลสุขภาพอนามัย 
        สหภาพยุโรปเผชิญกับแรงกดดันจากภาคประชาชนที่ให้ความสำคัญกับสุขภาพและความยั่งยืน ซึ่งส่งผลต่อพฤติกรรม
การเลือกซื้อสินค้าและบริการ จึงเป็นเรื่องสำคัญที่ผู้ส่งออกไทยควรปฏิบัติตามไม่เพียงแต่มาตรฐานความปลอดภัย  
แต่รวมถึงแนวทางปฏิบัติด้านอ่ืนๆ ด้วย  
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สหภาพยุโรปปรับปรุงการขึ้นทะเบียนสถานประกอบการแปรรปูหอยสองฝา (bivalve molluscs) สำหรับการส่งออกไปยัง
สหภาพยุโรป ในระบบ TRACES 

• กระทรวงสุขภาพและความปลอดภัยอาหารแห่งสหภาพยุโรป (DG SANTE) จะทำการปรับปรุงระบบ TRACES 
เพื่อเป็นการลดความซับซ้อน (simplify) และให้เกิดการปรับประสาน (harmonise) ด้านแนวทางการขึ้นทะเบียน
รายชื่อสถานประกอบการแปรรูปหอยสองฝา (bivalve molluscs) สำหรับการส่งออกไปยังสหภาพยุโรป ดังนี้ 
 1) ยกเลิกการระบุรหัสกิจกรรม ‘BM’ (bivalve molluscs : หอยสองฝา) สำหรับสถานประกอบการ ภายใต้หมวดหมู่ 
‘สินค้าประมง (fishery products)’ 
 2) ยกเลิกการระบุรหัสกิจกรรม ‘PP’ (processing plant : สถานประกอบการแปรรูป) ภายใต้หมวดหมู่ 
‘หอยสองฝามีชีวิต’ (live bivalve molluscs) 

• การปรับปรุงรูปแบบรหัสกิจกรรมในระบบ TRACES จะมผีลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 โดยกรมประมงไม่จำเป็น 
ต้องแก้ไขข้อมูล/รหัสของสถานประกอบการต่าง ๆ อย่างไรก็ตาม DG SANTE ขอให้กรมประมงทำการขึ้นทะเบียน
สถานประกอบการแปรรูปหอยสองฝา ภายใต้หมวดหมู่ ‘สินค้าประมง (fishery products) ต่อไป โดยไม่ต้องมีการระบุ
รหัสกิจกรรม ‘BM’ ยกเว้นรหัสกิจกรรมภายใต้หมวดหมู่ ‘หอยสองฝามีชีวิต’ (live bivalve molluscs) ดังนี้ 
 1) IP (Dispatch Centre : ศูนย์จัดส่ง) 
 2) PC (Purification Centre : ศูนย์การทำให้บริสุทธิ์) 
 3) Z (Production Area : พ้ืนที่ผลิต) 
ซ่ึง DG SANTE จะแจ้งให้ด่านนำเข้าต่าง ๆ ของประเทศสมาชิกฯ ทราบถึงการปรับปรุงระบบ TRACES เพ่ือไม่ให้ส่งผลกระทบ
ต่อการค้าต่อไป 

4. สถานการณ์ด้านการเกษตรที่สำคัญของประเทศทีร่ับผิดชอบ 
• การแจ้งเตือนโรคระบาดในปศุสัตว์ของสหภาพยุโรป (ข้อมูลในเดือนกรกฎาคม 2564) มีการแจ้งเตือนโรคอหิวาต์

สุกรอัฟริกัน (African swine fever: ASF) ใน 10 ประเทศ คือ  
o บัลแกเรีย เอสโตเนีย เยอรมนี ลัตเวีย ตรวจพบ ASF ในฟาร์มหมูและหมูป่า   
o โปแลนด์ โรมาเนีย และ สโลวาเกีย ตรวจพบ ASF ในฟาร์มหม ู   
o ฮังการี อิตาลี และ ลิทัวเนีย ตรวจพบ ASF ในหมูป่า 
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5. เรื่องอ่ืนๆ  

• การเข้าร่วมการจัดงาน Amazing Thai Festival จัดขึ้นในวันที่ 3 – 4 กรกฎาคม 2564 
o งาน Amazing Thai Festival เป็นงานแสดงสินค้าและผลิตภัณฑ์ไทยที ่ได้ร ับอนุญาตให้จัดภายหลัง

สถานการณ์โควิด-19 เป็นงานแรก หลังจากระงับการจัดงานมากว่า 3 ปี จัดโดยทีมผู้จัดงานที่มีชื่อเสียงและจัดงาน
นิทรรศการไทยประสบความสำเร็จมาแล้วเป็นประจำทุกปี ซึ่งในครั้งนี้มีผู้สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมงานกว่า 6,000 คน  

สปษ. ยุโรป โดยการสนับสนุนของกรมหม่อนไหมได้นำผลิตภัณฑ์ชาออร์แกนิก 7 รสชาติ คือ ชาใบหม่อน ชาใบ
หม่อนมะตูม ชาใบหม่อนอัญชัน ชาใบหม่อนข้าวหอมมะลิดำ ชาใบหม่อนกุหลาบ ชาใบหม่อนขิง ชาใบหม่อนต้มยำ เสื้อ
โปโลผ้าไหมถัก และผ้าพันคอไหมไทย ที่ใช้เทคโนโลยีการผลิตที่ทำให้ผ้ามีความยืดหยุ่นเป็นผ้ายืดทรงโปโล รวมทั้ง
ผลิตภัณฑ์เพื่อความงามจากหม่อนไหม อาทิ สบู่ไหม มาสก์หน้าที่ทำจากไหม หน้ากากกันฝุ่นที่ทำจากไหม แผ่นพัฟขัด
หน้า-ขัดตัวที่มีส่วนผสมของไหม ไปร่วมจัดแสดง ซึ่งพบว่า ผู้บริโภคท้องถิ่นให้ความสนใจต่อผลิตภัณฑ์เกษตรและ
อาหารที่มาจากธรรมชาติ ปราศจากสารเคมี และสารเติมแต่งสอดคล้องกับกระแสความนิยมการบริโภคสินค้าเกษตร
อินทรีย์อย่างเด่นชัด จึงเป็นโอกาสอันดีในการส่งเสริมสินค้าชาใบหม่อนของไทยให้เป็นที่รู้จักในตลาดสหภาพยุโรป 

นอกจากนี้ สปษ. ยุโรป ได้นำผลไม้ไทย คือ ทุเรียน ขนุน มะพร้าวน้ำหอม มังคุด ลิ้นจี่ ลองกอง ลำไย เข้าร่วม
จัดแสดงในงานดังกล่าว พบว่าสินค้าที่ สปษ. ยุโรปนำไปจัดแสดง ยังคงได้รับความนิยมในหมู่ผู้บริโภค โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
มะพร้าวน้ำหอม ทุเรียน ลิ้นจี่ โดยผู้เข้าร่วมงานยังได้สอบถามถึงแหล่งจำหน่ายผลไม้ไทยในประเทศเบลเยียม รวมทั้ง ยังได้นำ
เอกสารประชาสัมพันธ์พืช ผัก ผลไม้ไทย เมนูอาหารไทย และเอกสารแหล่งจำหน่ายสินค้าเกษตรและอาหารไทยในเบลเยียม
และพื้นที่ใกล้เคียง ประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริโภคท้องถิ่นที่มาร่วมงานได้รับทราบแหล่งจำหน่ายพืช ผัก ผลไม้ไทย ด้วย  
โดยมีผู้สนใจขอรับเอกสารประชาสัมพันธ์เพ่ิมเติมภายหลังการจัดงาน    

o สปษ. ยุโรป ได้รับการติดต่อจากบริษัท Tang Frères ซึ่งเป็นห้างจำหน่ายสินค้าเกษตรและอาหารเอเชียชั้น
นำของฝรั ่งเศสและยุโรป สนใจที่จะขยายตลาดผลิตภัณฑ์ Bio/Organic จากไทย และ สปษ. ยุโรปได้ประสาน 
ส่งตัวอย่างผลิตภัณฑ์สินค้าชาใบหม่อนและข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้บริษัทฯ ได้พิจารณา ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณา
ความเป็นไปได้ทางการตลาดของบริษัทฯ 

 


