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รายงานสถานการณ์การค้าสนิค้าเกษตร (Situation Report) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 
สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำสหภาพยุโรป 

 
1. มูลค่าการค้าสินค้าเกษตรระหว่างไทยกับสหภาพยุโรป 
สหภาพยุโรป 

• ในเดือนสิงหาคม 2563 สหภาพยุโรป 27 ประเทศ (ไม่รวมสหราชอาณาจักร) นำเข้าสินค้าเกษตรจากประเทศ
ไทย (รวมยางพารา) 4,794.6 ล้านบาทหรือคิดเป็นปริมาณรวม 68,353 ตัน 

• เมื่อเทียบกับเดือนที่ผ่านมา (ก.ค. 63) มูลค่าการนำเข้าจากไทยลดลงร้อยละ 16 หรือราว 896.5 ล้านบาท โดย
สินค้าเกษตรที่สหภาพยุโรปนำเข้าจากไทยลดลง ได้แก่ อาหารสุนัขและแมว ไก่แปรรูป ปลาทูน่ากระป๋อง ข้าว สับปะรด
กระป๋อง อาหารปรุงแต่ง แผ่นยางรมควัน พืชผัก/ผลไม้/ลูกนัตปรุงแต่ง กุ้งแปรรูป กุ้งแช่แข็ง และเนื้อไก่ ตามลำดับ 
ส่วนสินค้าเกษตรที่สหภาพยุโรปนำเข้าจากไทยเพ่ิมข้ึน ได้แก่ ปลาหมึกแช่แข็ง และยางธรรมชาติ 

• เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา (ส.ค. 62)  มูลค่าการนำเข้าจากไทยลดลงร้อยละ 25 หรือ 1,634.2 
ล้านบาท โดยสินค้าเกษตรที่สหภาพยุโรปนำเข้าจากไทยลดลง ได้แก่ เนื้อไก่ ยางธรรมชาติ ไก่แปรรูป แผ่นยางรมควัน 
ปลาหมึกแช่แข็ง อาหารปรุงแต่ง พืชผัก/ผลไม้/ลูกนัตปรุงแต่ง กุ้งแปรรูป สับปะรดกระป๋อง และปลาทูน่ากระป๋อง 
ตามลำดับ ส่วนสินค้าเกษตรที่สหภาพยุโรปมีมูลค่านำเข้าจากไทยเพ่ิมขึ้น ได้แก่ อาหารสุนัขและแมว ข้าว และกุ้งแช่แข็ง 

 
ข้อมูลจาก : International trade, EUROSTAT database ณ เดือนธันวาคม 2563  
* EUROSTAT database ยังไม่มีการรายงานข้อมูลสถิติที่เป็นปัจจุบันสำหรับเดือนกันยายน – เดือนธันวาคม 2563 

สหราชอาณาจักร 

• ในเดือนสิงหาคม 2563 สหราชอาณาจักรนำเข้าสินค้าเกษตรจากประเทศไทย (รวมยางพารา)  รวม 2,195.1 
ล้านบาท หรือคิดเป็นปริมาณรวม 22,378 ตัน โดยนำเข้าไก่แปรรูปมากที่สุด  

• เมื่อเทียบกับเดือนที่ผ่านมา (ก.ค. 63) มูลค่าการนำเข้าจากไทยลดลงร้อยละ 6 หรือราว 144.7 ล้านบาท โดย
สินค้าเกษตรที่สหราชอาณาจักรนำเข้าจากไทยลดลง ได้แก่ ไก่แปรรูป ปลาทูน่ากระป๋อง ข้าว สับปะรดกระป๋อง เนื้อไก่ 
ปลาหมึกแช่แข็ง และพืชผัก/ผลไม้/ลูกนัตปรุงแต่ง ตามลำดับ ส่วนสินค้าเกษตรที่สหราชอาณาจักรนำเข้าจากไทย
เพ่ิมข้ึน ได้แก่ กุ้งแช่แข็ง กุ้งแปรรูป อาหารปรุงแต่ง และอาหารสุนัขและแมว 
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• เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา (ส.ค. 62) มูลค่าการนำเข้าจากไทยลดลงร้อยละ 24 หรือราว 686.6 
ล้านบาท โดยสินค้าเกษตรที่สหราชอาณาจักรนำเข้าจากไทยลดลง ได้แก่ ไก่แปรรูป ข้าว ปลาทูน่ากระป๋อง เนื้อไก่ 
สับปะรดกระป๋อง และปลาหมึกแช่แข็ง ตามลำดับ ส่วนสินค้าเกษตรที่สหราชอาณาจักรนำเข้าจากไทยเพิ่มขึ้น ได้แก่ 
อาหารสุนัขและแมว กุ้งแช่แข็ง อาหารปรุงแต่ง กุ้งแปรรูป และพืชผัก/ผลไม้/ลูกนัตปรุงแต่ง 

ข้อมูลจาก : UK trade since February 2020, International trade,  EUROSTAT database ณ เดือนธันวาคม 2563 
* EUROSTAT database ยังไม่มีการรายงานข้อมูลสถิติที่เป็นปัจจุบันสำหรับเดือนกันยายน – เดือนธันวาคม 2563 

การตรวจพบปัญหาสารตกค้าง/ไม่ได้มาตรฐานด้านสุขอนามัย/เชื้อจุลินทรีย์/ในสินค้าเกษตรในสหภาพยุโรป 
(พฤศจิกายน 2563) 

• สหภาพยุโรปพบปัญหาในสินค้าเกษตรและอาหารทั้งหมด จำนวน 541 รายการ แบ่งเป็น สินค้าที่วางขายใน
ท้องตลาดแล้ว (Alert notifications) จำนวน 268 รายการ สินค้าที่ยังไม่ได้วางขายในท้องตลาด (Information notification) 
จำนวน 148 รายการ และสินค้าที่ถูกควบคุม ณ ด่านนำเข้า (Border rejection) จำนวน 125 รายการ โดยมีอินเดีย 
ที่ถูกตรวจพบปัญหาสินค้าเกษตรและอาหารมากที่สุด หรือ 151 รายการ 

• สหภาพยุโรปตรวจพบสินค้าเกษตรและอาหารที่มีปัญหาจากไทยในเดือนพฤศจิกายน 2563 จำนวน 2 รายการ ดังนี้ 
o เดนมาร์กตรวจพบสาร chlorpyrifos ซึ่งเป็นสารปราบศัตรูพืชตกค้างในใบมะกรูด 
o เยอรมนีตรวจพบสารโลหะหนัก cadmium ตกค้างในปลาหมึกแช่แข็ง 

ปัญหาการตรวจพบศัตรูพืชกักกันในสินค้าพืช/ผลไม้ (พฤศจิกายน 2563) 
o สหภาพยุโรปพบปัญหาศัตรูพืชกักกันในสินค้าพืช/ผลไม้ทั้งหมด จำนวน 100 รายการ โดยซูรินาม 

ถูกตรวจพบปัญหาดังกล่าวมากท่ีสุด หรือ 10 รายการ 
o สหภาพยุโรปตรวจพบปัญหาศัตรูพืชกักกันในสินค้าพืช/ผลไม้จากไทย จำนวน 2 รายการ ดังนี้ 

▪ ตรวจพบเพลี้ยไฟ (Scirtothrips dorsalis) ในหน่อไม้ฝรั่ง 
▪ ตรวจพบหนอนเจาะผลมะเขือ (Leucinodes orbonalis) ในมะเขือพวง   
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2. สถานการณ์การค้าสินค้าเกษตรที่สำคัญและแนวโน้ม 

• ประเทศผู้ส่งออกท่ีเป็นคู่แข่งสำคัญในการส่งออกสินค้าเกษตรและอาหาร 20 อันดันแรกของไทย ไปยังสหภาพ
ยุโรป (27 ประเทศ) (เดือนกันยายน 2563) 

ข้อมูลจาก : International trade, EUROSTAT database ณ เดือนธันวาคม 2563  
* EUROSTAT database ยังไม่มีการรายงานข้อมูลสถิติที่เป็นปัจจุบันสำหรับเดือนกันยายน – เดือนธันวาคม 2563 

• ประเทศผู้ส่งออกที่เป็นคู่แข่งสำคัญในการส่งออกสินค้าเกษตรและอาหาร 20 อันดับแรกของไทยไปยังสหราชอาณาจักร 
(เดือนสิงหาคม 2563) 

ข้อมูลจาก : UK trade since February 2020, International trade,  EUROSTAT database ณ เดือนธันวาคม 2563 
* EUROSTAT database ยังไม่มีการรายงานข้อมูลสถิติที่เป็นปัจจุบันสำหรับเดือนกันยายน – เดือนธันวาคม 2563 
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• ข้อตกลงความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างสหราชอาณาจักร-ญี่ปุ่น 
o สหราชอาณาจักรและญี่ปุ่นบรรลุข้อตกลงความร่วมมือทางเศรษฐกิจ (UK-Japan Comprehensive 

Economic Partnership Agreement (CEPA)) เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2563 โดยนับเป็นข้อตกลงการค้าฉบับแรกของ 
UK ภายหลังจากการถอนตัวออกจากการเป็นสมาชิกสหภาพยุโรป (Brexit) ข้อตกลง UK-Japan CEPA มีการขยาย
ความร่วมมือให้ครอบคลุมประเด็นด้านการยกเลิก/ปรับลดอัตราภาษีนำเข้า ขจัดอุปสรรคทางการค้าที่มิใช่ภาษี เพ่ิม
การไหลเวียนทางการค้า การลงทุน และการจ้างงานของทั้งสองฝ่าย รวมทั้งเศรษฐกิจดิจิตอล (อาทิ การขยายตลาด
ดิจิตอล การโอนข้อมูลระหว่างสองฝ่ายที่เสรีมากข้ึน และการคุ้มครองข้อมูลดิจิตอล) 

o ในเบื้องต้นเมื่อพิจารณาถึงสถิติการค้าสินค้าเกษตรและอาหารระหว่างสหราชอาณาจักร -ไทย และ
ระหว่างสหราชอาณาจักร-ญ่ีปุ่น พบว่า ที่ผ่านมาสหราชอาณาจักร มีการนำเข้าสินค้าดังกล่าวจากญี่ปุ่นในปริมาณ 
2,000 ล้านบาท (โดยเฉลี่ย) ในขณะที่สหราชอาณาจักร นำเข้าสินค้าเกษตรและอาหารจากไทยสูงกว่าถึง 15 เท่า หรือ 
32,700 ล้านบาท (โดยเฉลี่ย) นอกจากนี้ สินค้าส่งออกที่สำคัญของไทย (ไก่แปรรูป ) และญี่ปุ่น (เนื้อวัว) เป็นสินค้า 
ที่แตกต่างกัน (ญี่ปุ่นไม่ได้รับอนุญาตให้มีการส่งออกผลิตภัณฑ์สัตว์ปีกไปยังสหภาพยุโรปและสหราชอาณาจักร) ยกเว้น
ซอสถั่วเหลือง บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป และสินค้าประมง ซึ่งมีอัตลักษณ์ที่แตกต่างจากของญี่ปุ่น จึงคาดว่าข้อตกลงความ
ร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่าง สหราชอาณาจักร-ญี่ปุ่น ไม่น่าจะส่งผลกระทบโดยรวมต่อสินค้าไทยที่มีการจำหน่ายใน  
สหราชอาณาจักร 
3. ประเด็นปัญหา อุปสรรค และปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการค้าสินค้าเกษตรของไทย/แนวทางการแก้ไขปัญหา
สินค้าเกษตรของไทย 
กฎระเบียบ/มาตรการของสหภาพยุโรปที่อาจส่งผลกระทบต่อการค้าสินค้าเกษตรของไทย 

• Commission Implementing Regulation (EU) 2020/1497 โดยเห็นชอบให้ L-methionine ที่ผลิตโดย 
Corynebacterium glutamicum KCCM 80 184 และ Escherichia coli KCCM 80 096 เป็นสารเสริมในอาหาร
สัตว์ (feed additive) ภายใต้กลุ่มสารเสริมทางโภชนาการ (nutritional additives) โดยมีหน้าที่เป็น ‘amino acids, 
their salt and analogues’ เป็นแหล่ง methionine ซึ่งมีประสิทธิภาพในการช่วยป้องกันการเสื่อมสภาพในกระเพาะ
รูเมนในสัตว์เคี้ยวเอื้อง และไม่เค้ียวเอ้ือง  

• Commission Implementing Regulation (EU) 2020/1510 โดยเห็นชอบให้ cinnamyl alcohol, 3-
phenylpropan-1-ol, 2-phenylpropanal, 3-(p-cumenyl)-2-methylpropionalde-hyde, alpha-
methylcinnamaldehyde, 3-phenylpropanal, cinnamic acid, cinnamyl acetate, cinnamyl butyrate, 3-
phenylpropyl isobutyrate, cinnamyl isovalerate, cinnamyl isobutyrate, ethyl cinnamate, methyl 
cinnamate และ isopentyl cinnamate เป็นสารเสริมในอาหารสัตว์ (feed additive) ภายใต้กลุ่มสารเสริมทาง
ประสาทสัมผัส (sensory additives) โดยมีหน้าที่เป็นสารเพ่ิมกลิ่น (flavouring compounds)  

• Commission Implementing Decision (EU) 2020/1549 โดยยกเล ิก Commission Decision 2004/200/EC 
ว่าด้วย มาตรการป้องกันการระบาดของไวรัส Pepino mosaic เนื่องจากมีการบรรจุใน Commission Implementing 
Regulation (EU) 2019/2072 ภาคผนวก IV Part F ว่าด้วย บัญชีรายชื ่อศัตรูพืชควบคุมที ่ไม่เป็นศัตรูพืชกักกัน 
(regulated non-quarantine pests) และพืชเพื่อการเพาะปลูกเฉพาะ (specific plants for planting) รวมถึงอยู่
ภายใต้มาตรการที่กำหนดไว้ใน Part E ของภาคผนวก V ของ Regulation ดังกล่าวอยู่แล้ว  
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• Commission Regulation (EU) 2020/1565 โดยเห็นชอบให้มีการปรับปริมาณสารตกค้างสูงสุด (MRLs) 
ของยาปราบศัตรูพืช 14 รายการ ได้แก่ สาร 1,4-diaminobutane สาร 1-methylcyclopropene สาร ammonium 
acetate สาร bifenazate สาร chlorantraniliprole สาร chlormequat สาร cyprodinil สาร limestone สาร 
mandipropamid สาร pepper สาร pyridaben รวมทั้งสารกลุ่มขับไล่แมลง (repellants) ได้แก่ สาร blood meal 
สาร seaweed extracts และสาร trimethylamine hydrochloride ในสินค้าพืชและสัตว์  

• Commission Implementing Regulation (EU) 2020/1559 โ ด ย เห ็ น คว รปร ั บ แก ้  Implementing 
Regulation (EU) 2017/2470 ด้านบัญชีรายชื่ออาหารใหม่ (Novel Food) เนื่องจากยังคงมีสินค้า Novel Food บาง
รายการ ที่ต้องมีการแก้ไขรายละเอียดการระบุการใช้งาน สรรพคุณ ค่าตกค้างสูงสุด (MLs) และการติดฉลากเฉพาะ
เพิ่มเติม คณะกรรมาธิการยุโรปจึงเห็นควรให้ปรับแก้ภาคผนวกของ Implementing Regulation (EU) 2017/2470 
โดยให้ปรับใช้ภาคผนวกของกฎระเบียบ Implementing Regulation (EU) 2020/1559 แทน  

• Commission Regulation (EU) 2020/1566 โดยเห็นควรปรับปริมาณสารตกค้างสูงสุด (MRLs) ของสาร
ปราบศัตรูพืช 4 รายการ ได้แก่ สาร bupirimate สาร carfentrazone-ethyl สาร ethririmol และสาร pyriofenone 
ในสินค้าพืชและสัตว์  

• Commission Implementing Regulation (EU) 2020/1643 โดยเห็นควรปรับปรุง Implementing Regulation 
(EU) No 540/2011 ด้านระยะเวลาการอนุญาตสาร calcium phosphide สาร denathonium benzoate สาร 
haloxyfop-P สาร imidacloprid สาร pencycuron และสาร zeta-cypermethrin ซึ่งเป็นสารออกฤทธิ์ เนื่องจาก
บริษัทผู้ยื่นคำร้องขออนุญาตใช้สารออกฤทธิ์ทั้ง 6 รายการ แจ้งความประสงค์ที่จะไม่ขอขยายระยะเวลาการอนุญาตใช้
สารดังกล่าวอีกต่อไป  

• Commission Implementing Regulation (EU) 2020/1560 โดยเห็นควรปรับแก้ Regulation (EC) No 
152/2009 ภาคผนวก VI ด้านวิธีการตรวจวิเคราะห์เพื่อระบุองค์ประกอบที่มีแหล่งกำเนิดจากสัตว์สำหรับตรวจสอบ
ควบคุมสินค้าอาหารสัตว์ เนื่องจากห้องปฏิบัติการอ้างอิงด้านโปรตีนสัตว์ในอาหารสัตว์ประจำสหภาพยุโรป และ
ห้องปฏิบัติการแห่งชาติ ได้ประสบปัญหาในการตีความผลการตรวจวิเคราะห์  

• Commission Regulation (EU) 2020/1633 ว่าด้วย การปรับปริมาณสารตกค้างสูงสุด (MRLs) ของสาร
ปราบศัตรูพืช 10 รายการ ได้แก่ สาร azinphos-methyl สาร bentazone สาร dimethomorph สาร fludioxonil 
สาร flufenoxuron สาร oxadiazon สาร phosalone สาร pyraclostrobin รวมทั้งสารกลุ่มขับไล่แมลง (repellants) 
ได้แก่ สาร tall oil และสาร teflubenzuron ในสินค้าพืชและสัตว์  

• Commission Implementing Regulation (EU) 2020/1685 โดยเห็นควรให้ยา bupivacaine บรรจุอยู่ใน 
Commission Regulation (EU) No 37/2010 ภายใต้ Annex Table 1 โดยกำหนดให้ bupivacaine เป ็นยาชา 
(Local anaesthetic) สำหรับสุกรและวัว และไม่มีการกำหนดค่าตกค้างสูงสุดของยาดังกล่าว  

• Commission Implementing Regulation (EU) 2020/1712 โดยกำหนดให ้ยา lidocaine บรรจ ุอย ู ่ ใน 
Commission Regulation (EU) No 37/ 2010 ภายใต้ Annex Table 1 โดยกำหนดให้ lidocaine เป็นยาชา (Local 
anaesthetic) ในม้า สุกร และวัว  

• Commission Implementing Regulation (EU) 2020/1693 โดยเห็นควรปรับแก้ Regulation (EU) 2018/ 
848 ด้านวันที่กฎระเบียบมีผลบังคับใช้ เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ส่งผลให้ภาคเกษตรอินทรีย์ไม่สามารถปรับตัว
ได้ทันตามวันที่กฎระเบียบใหม่มีผลบังคับใช้ 
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ปัญหา/อุปสรรคที่ส่งผลกระทบต่อการส่งออกสินค้าไทย 

• รูปแบบตรารับรองสุขอนามัย (Health/ Identification Mark) ของสมาพันธรัฐสวิส 
o สปษ. ยุโรป ได้ร ับการประสานจากผู ้แทนบริษัท TH Group Switzerland AG ซึ ่งเป็นผู ้นำเข้า

ผลิตภัณฑ์ปอเปี๊ยะไก่จากบริษัท ซีพีแรม จำกัด (TH 98) กรณี COOP ซึ่งเป็นซุปเปอร์มาร์เก็ตรายใหญ่ของสมาพันธรัฐ
สวิส ปฏิเสธการรับซื ้อผลิตภัณฑ์ดังกล่าวจากบริษัท TH Group Switzerland AG เนื ่องจากรูปแบบตรารับรอง
สุขอนามัย (Health/ Identification Mark) ที่มีการระบุ “INSP*DP’S’D” บนบรรจุภัณฑ์ ไม่เป็นไปตามรูปแบบที่ 
COOP ต้องการ รวมทั ้งไม่สอดคล้องกับกฎระเบียบด้านข้อมูลอาหารของสมาพันธรัฐสวิส (กฎระเบียบเลขที่ 
817.022.16) ซึ่งกำหนดให้แสดงรายละเอียดเพียง “ชื่อประเทศผู้ส่งออก” และ “รหัสโรงงานที่ได้รับการขึ้นท ะเบียน
กับสหภาพยุโรป” ซึ่งผู้แทนบริษัท ซีพีแรม จำกัด ได้แจ้งให้ผู้นเข้าทราบว่า รูปแบบ รายละเอียด และวิธีการใช้ตรา
รับรองสุขอนามัยสำหรับผลิตภัณฑ์จากสัตว์ของไทย เพื่อส่งออกไปยังสหภาพยุโรปและประเทศที่ใช้กฎหมายของ
สหภาพยุโรป เป็นมาตรการที่กำหนดโดยกรมปศุสัตว์ จึงไม่สามารถทำการแก้ไขได้การขึ้นทะเบียนบัญชีรายชื่อประเทศไทย
เป็นประเทศที่สามารถส่งออกแมลงเพ่ือการบริโภคไปยังสหภาพยุโรป 

• สภาอุตสาหกรรมฟอกหนังระหว่างประเทศขอให้ไทยยกเลิกข้อกำหนดหนังสือรับรองสุขอนามัยสำหรับหนังฟอก
สำเร็จรูปและหนักฟอกกึ่งสำเร็จรูปที่นำเข้ามายังประเทศไทย 

o สภาอุตสาหกรรมฟอกหนังระหว่างประเทศ ( International Council of Tanners : ICT) ซึ ่งเป็น
องค์กรอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องหนังระดับโลก ขอให้ไทยพิจารณายกเลิกการกำหนดให้มีหนังสือรับรองสุขอนามัย 
(health certificate) ประกอบการนำเข้าหนังฟอกสำเร็จรูปและหนังฟอกกึ่งสำเร็จรูป ( finished leather and wet 
blue) มายังประเทศไทย โดยให้เหตุผลต่าง ๆ ดังนี้ 

▪ ICT ระบุว่ามีเพียงประเทศไทยและอีกไม่กี ่ประเทศที่ย ังคงกำหนดเงื ่อนไขดังกล่าว ซึ ่งเป็น
ข้อกำหนดที่ไม่มีพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ที่ดีในการรองรับ โดยที่ผ่านมา World Organization for Animal Health 
(OIE) ได้ให้การยอมรับว่ากระบวนการทางเคมีในการผลิตเครื่องหนังมีประสิทธิภาพเพียงพอสำหรับการกำจัดโรคปาก
และเท้าเปื่อย (Foot and Mouth Disease) ซึ่งหน่วยงานด้านโรคสัตว์ของประเทศผู้นำเข้าสามารถอนุญาตให้นำเข้า
หนังและหนังสัตว์ที่ผ่านกระบวนการข้างต้นได้โดยไม่มีข้อจำกัด  

▪ นอกจากนี้ สหภาพยุโรปได้ยกเลิกข้อกำหนดด้านหนังสือรับรองสุขอนามัยสำหรับการนำเข้า
สินค้าดังกล่าวแล้ว ซึ่งแสดงให้เห็นว่าไม่มีสาเหตุทางวิทยาศาสตร์ที่สมเหตุสมผลที่จะต้องใช้หนังสือรับรองสุขอนามัย
สำหรับหนังฟอกสำเร็จรูปและหนังฟอกก่ึงสำเร็จรูปต่อไป 

o กรมปศุสัตว์อยู่ระหว่างการพิจารณาความเหมาะสมในการยกเลิกหนังสือรับของสุขอนามัยสำหรับ
หนังฟอกสำเร็จรูปและหนังฟอกก่ึงสำเร็จรูปที่นำเข้ามายังประเทศไทย 
4. สถานการณ์ด้านการเกษตรที่สำคัญของประเทศทีร่ับผิดชอบ 

• นโยบายเกษตรร่วมต่อความยั่งยืนของภาคการเกษตร/การบริหารจัดการที่ดินเกษตรของสหภาพยุโรป  
o สหภาพยุโรปเห็นว่าภาคการเกษตรมีบทบาทสำคัญอย่างมากในการแก้ไขปัญหาในมิติ ต่าง ๆ อาทิ 

สภาพภูมิอากาศ ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ดิน ความหลากหลายทางชีวภาพ และการสร้างสังคมไร้มลพิษ เพ่ือ
ยกระดับ/ขันเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของสหภาพยุโรปอย่างยั่ งยืนและเป็นรูปธรรม ผ่าน
มาตรการจ่ายเงินอุดหนุนโดยตรงแก่เกษตรกร (direct payment) และโครงการพัฒนาชนบท (rural development 
program) ของนโยบายเกษตรร่วม (Common Agricultural Policy : CAP)  



7 

 

o ตั้งแต่ปี 2563 เป็นต้นไป การจ่ายเงินอุดหนุนโดยตรงแก่เกษตรกร และการดำเนินโครงการพัฒนา
ชนบทดังกล่าว จะมุ่งเน้นการผลักดันการดำเนินงานที่ให้เกิดประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมและสภาพภูมิอากาศ ปกป้องและ
ฟ้ืนฟูความหลากหลายทางชีวภาพ รวมทั้งการจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่ดีข้ึน ซึ่งจะทำให้สหภาพยุโรปสามารถเติบโต
ได้อย่างยั่งยืนและมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของนโยบาย European Green Deal ซึ่งเป็นนโยบาย
หลักของคณะกรรมาธิการยุโรปชุดปัจจุบัน  

o นอกจากนี ้ เพื ่อให้การดำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั ่งยืนของภาคการเกษตรเป็นไปอย่าง  
มีประสิทธิภาพ คณะกรรมาธิการยุโรปจึงได้กำหนดมาตรการในการช่วยเหลือด้านเทคนิคต่าง  ๆ อาทิ แนวทางการ
ปรับปรุงการผลิตอาหารที่ปลอดภัยและยั่งยืน เสริมสร้างความแข็งแกร่งให้แก่ชุมชน และสนับสนุนนวัตกรรมและ
ความรู้ด้านการเกษตรและการจัดการที่ดิน 

• 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 

 
 


