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ข่าวสารด้านการเกษตรสหภาพยุโรป 

ติดตำมสถำนกำรณ์ของผู้ประกอบกำรร้ำนค้ำไทย 
ในเบลเยียมหลังประเทศปลดล็อกดำวน์ 

 ก่อนหน้ารัฐบาลเบลเยียมได้ประกาศบังคับใช้มาตรการล็อกดาวน์  
เพื่อควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือ COVID-19 ในประเทศ 
ส านักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจ าสหภาพยุโรป (สปษ.
ยุโรป) ได้เดินทางไปพบปะ/หารือกับผู้ประกอบการน าเข้า/จ าหน่ายสินค้า
เกษตรและอาหารไทยในเบลเยียม เพื่อรับฟังและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น
เกี่ยวกับสภาพตลาด รวมทั้งสอบถามผลกระทบจาก COVID-19 เมื่อวันที่ 
17 มีนาคม 2563 ซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าวร้านค้ายังสามารถด าเนินไปได้
ตามปกติ  
 เมื่อวันที่  18 กันยายน 2563 สปษ. ยุ โรป ลงพื้นที่พบปะ
ผู้ประกอบการ/น าเข้าพืชผัก ผลไม้ เครื่องกระป๋องไทยในเบลเยียม 
ต่อเนื่องจากที่ได้ด าเนินการตั้งแต่เมื่อเดือนมีนาคม 2563 (ช่วง Early 
Covid-19 ในสหภาพยุโรป) เพื่อส ารวจสภาพตลาดสินค้าผัก ผลไม้ เครื่อง
กระป๋องไทย รับทราบและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับผู้ประกอบการ 
ผลกระทบจาก COVID-19 และความคืบหน้าของ สถานการณ์ต่าง ๆ อาท ิ
สินค้ากะทิและผลิตภัณฑ์มะพร้าวไทย รวมทั้งให้รายละเอียดต่อข้อซักถาม
ของผู้ประกอบการเกี่ยวกับข้อมูลกฎระเบียบและโรงคัดบรรจุของไทยท่ีอยู่
ในบัญชีรายช่ือที่ได้รับอนุญาตให้ส่งออกผักมาจ าหน่ายในตลาดสหภาพยุโรป
ได้  

 
  

สถานการณ์ | กฎระเบียบ | แนวโน้มในตลาดอาหารและสินค้าเกษตรยุโรป 

ร้ำนสวนไทย  
 ร้านสวนไทยตั้งอยู่ในเมืองเกนท์ ประกอบกิจการมากว่า 20 ปี 
ปัจจุบันร้านสวนไทยซื้อสินค้าเกษตรและอาหารจากไทยผ่านบริษัท 
ธนาสารท ซึ่งเป็นหนึ่งในโรงคัดบรรจุที่อยู่ในบัญชีรายชื่อได้รับอนุญาตให้
ส่งออกผักมาจ าหน่ายในตลาดสหภาพยุโรป 
 ช่วงล็อกดาวน์ ร้านสวนไทยได้รับอนุญาตให้เปิดให้บริการได้
ตามปกติ เช่นเดียวกับร้านค้าอื่น ๆ ที่จ าหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคที่
จ าเป็นต่อการด ารงชีวิต โดยทางร้านฯ ได้แจ้งข้อมูลว่า ที่ผ่านมายอดขาย
ของร้านเพิ่มขึ้นอย่างมาก เนื่องจากผู้บริโภคได้มีการกักตุนสินค้าและหัน
มาท าอาหารเองท่ีบ้าน โดยสินค้าท่ีขายดีเป็นพิเศษ คือ ข้าวสาร ในขณะ
ที่ต้นทุนสินค้าจากไทยต่าง ๆ มีการปรับตัวสูงขึ้น ซึ่งส่งผลมาจากระบบ
การขนส่งสินค้าที่มีจ านวนจ ากัด อาทิ ราคาผักเพิ่มขึ้นร้อยละ 30 เมื่อ
เทียบกับก่อนหน้า COVID-19 อย่างไรก็ตาม ช่วงล็อกดาวน์ได้ส่งผลให้
ยอดการจ าหน่ายสินค้าใหแ้ก่ร้าน อาหารไทยหายไป เนื่องจากร้านอาหาร
ทั้งหมดถูกสั่งปิดเกือบ 3 เดือน 
 หลังล็อกดาวน์ ราคาสินค้ายังคงอยู่ในระดับสูง แต่ราคาข้าวมีการ
ปรับลงเพียงเล็กน้อย ส่วนผัก/ผลไม้ไทยมีการน าเข้ามาจ าหน่ายอย่าง
ต่อเนื่อง โดยผัก/ผลไม้ที่ได้รับความนิยมในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา ได้แก่ 
ทุเรียน โหระพา กะเพรา ผักชี และมะเขือ ในขณะที่ผลไม้กระป๋องได้รับ
ความนิยมเป็นอย่างมาก และมีการขาดตลาดในบางช่วง นอกจากนี ้ทางร้านฯ 
ได้แจ้งข้อมูลเพ่ิมเติมในส่วนของผลิตภัณฑ์กะทิจากไทยว่า ไม่ได้ส่งผล
กระทบต่อการจ าหน่ายกะทิแต่อย่างใด โดยมีลูกค้าท้องถิ่นสอบถามใน
เรื่องนี้บ้าง แต่ทางร้านได้ช้ีแจงข้อเท็จจริงว่าปจัจุบันไม่มีการใช้แรงงานลิง
เก็บมะพร้าวแล้ว 
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ปัญหา/อุปสรรค 
• เบลเยียมและเนเธอร์แลนด์มีการตรวจสอบสินค้าเกษตรและ

อาหารน าเข้าอย่างเข้มงวด จึงมีการน าเข้าผ่านสวีเดน ซึ่งมีความเข้มงวด
น้อยกว่า 

• ร้านค้าจีนมีการตัดราคาสินค้า โดยเฉพาะอาหารแห้ง อย่างไรก็
ตาม สินค้าจ าพวกผักและผลไม้สดไม่ได้รับผลกระทบจากปัญหาดังกล่าว 

• การขนส่งสินค้าอาจล่าช้า 2-3 วัน ในช่วง COVID-19 
• ปัญหาการลักลอบน าสินค้าท่ีไม่ได้รับอนุญาตจากสหภาพยุโรป 

มาจ าหน่ายผ่านทางอินเตอร์เน็ต อาทิ ชาลดน้ าหนัก อาหารเสริม และ
แมลง มีส่วนท าให้ผู้ประกอบการร้านค้าไทยที่ท าตามกฎระเบียบได้รับ
ผลกระทบ และอาจถูกเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบในร้านอย่างบ่อยครั้ง 

(2) ร้ำนเอเชีย (Raan Asia) 

 

 

 

 
 ร้านเอเชียที่เมือง Brugge เปิดให้บริการมาเป็นแล้วกว่า 8 ปี โดย 
จ าหน่ายผัก ผลไม้ อาหารแห้ง ผลิตภัณฑ์กระป๋อง ซอสปรุงรส เครื่องดื่ม
ขนมขบเคี้ยวจากไทย ผ่านหน้าร้านและช่องทางออนไลน์ รวมทั้งยังมีพื้นท่ี
ส าหรับเปิดครัวสอนท าอาหารไทย 

ช่วงล็อกดาวน์ แม้ว่าต้นทุนสินค้ามีการปรับตัวสูงขึ้น แต่ที่ผ่านมา
ยอดขายกลับไม่ได้รับผลกระทบ ซึ่งส่งผลมาจากการกักตุนสินค้าในจ านวน
มากของผู้บริโภค ประกอบกับการให้บริการสั่งซื้อสินค้าผ่านระบบออนไลน์
ของทางร้านฯ ที่สามารถท าให้มีการขยายฐานลูกค้าทั้งในเบลเยียมและ
ประเทศใกล้เคียง (ฝรั่งเศส เนเธอร์แลนด์  และเยอรมนี) โดยสินค้าที่ได้รับ
ความนิยมสูงในช่วงล็อกดาวน์ ได้แก่ ข้าว ส่วนผสมท าขนมต่าง ๆ แป้ง  
ปลากระป๋อง ผลไม้กระป๋อง ฯลฯ ซึ่งท าให้สินค้าบางรายการขาดตลาด
ในช่วง 2-3 สัปดาห์แรก  

  

หลังล็อกดาวน์ การจ าหน่ายสินค้ากลับเข้าสู่ภาวะปกติ แม้ว่าราคา
สินค้าหลายรายการยงัคงอยู่ในระดับสงู อาทิ ข้าวหอมมะลิไทย (2.35 - 2.8 
ยูโร/ก.ก.) ส่งผลให้ข้าวไทยถูกมองว่าแพงกว่าข้าวเวียดนาม (ตราแพนด้าคู่ 
1.9 ยูโร/ก.ก.) และข้าวเขมร (ตราอัปสรสวรรค์ ราคา 2.02 ยูโร/ก.ก.) โดย
ผู้บริโภคบางส่วนได้หันไปบริโภคข้าวที่มีคุณภาพต่ ากว่าแทน อย่างไรก็ตาม
คนไทยส่วนใหญ่ยังคงเลือกซื้อข้าวหอมมะลิจากไทย นอกจากนี้ ทางร้านฯ 
ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมในส่วนของผลิตภัณฑ์กะทิจากไทยว่า สามารถจ าหน่าย
ได้ปกติ แต่การจ าหน่ายให้ร้านอาหารไทยลดลง เนื่องจากร้านอาหารไทยมี
ยอดขายที่น้อยลง 
 ปัญหา/อุปสรรค 

• สินค้าบางรายการขาดตลาดหรือไม่สามารถน าเข้าได้ (เช่น แป้ง
อเนกประสงค์ ตราว่าว และผงปรุงรสอาหารรสดี)  

• มะม่วงที่ผ่านกระบวนการความร้อน (hot water treatment) 
เพื่อจ ากัดศัตรูพืช มีผิวไม่สวยงาม มีจุดด่างด า หรืออายุการวางจ าหน่ายสั้นลง  

โดยในภาพรวมในช่วงโควิด ต้นทุนสินค้าสูงขึ้น ท าให้ดัชนีราคาสินค้า
บริโภคเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 30 แต่ยอดขายไม่ได้รับผลกระทบ 
เนื่องจากลูกค้ามีการกักตุนอาหารไว้มาก ท าให้สินค้าหมดเร็วกว่าปกติไม่
เพียงพอต่อการจ าหน่าย  

การมีระบบจ าหน่ายสินค้าผ่านระบบออนไลน์มีส่วนส าคัญที่ท าให้
ผู้ประกอบการเข้าถึงฐานลูกค้าเพิ่มขึ้นทั้งในเบลเยียมและประเทศใกล้เคียง 
โดยสินค้าที่ได้รับความนิยมสูงในช่วงล็อกดาวน์ ได้แก่ ข้าว ส่วนผสมท า
ขนมต่าง ๆ แป้ง ปลากระป๋อง ผลไม้กระป๋อง ท าให้สินค้าบางรายการขาด
ตลาดในช่วงแรก ส่วนผักและผลไม้บางชนิดขาดตลาดในช่วงสั้น ๆ ซึ่งส่งผล
มาจากข้อจ ากัดในการขนส่ง  

ราคาสินค้าหลายรายการยังคงอยู่ในระดับสูง ส่งผลให้ลูกค้าท้องถิ่น
บางส่วน/ร้านอาหารบางส่วนหันไปใช้ข้าวที่มีราคาถูกกว่าเพื่อลดต้นทุน แต่
ผู้บริโภคคนไทยส่วนใหญ่ยังคงเลือกซื้อข้าวหอมมะลิจากไทย 

สินค้ากะทิไทยไม่ได้รับผลกระทบ และยังคงวางจ าหน่ายได้ปกติ โดย
ผู้บริโภคท้องถิ่นบางส่วนมีการสอบถามผู้ประกอบการกรณีข่าวลิงเก็บ
มะพร้าว และได้รับทราบข่าวสารที่ถูกต้องตามข้อมูลที่หน่วยงานท่ีเกี่ยวขอ้ง
ของไทยและทีมประเทศไทยได้ช้ีแจงและประชาสัมพันธ์ 


