
รายงานสถานการณ์การค้าสนิค้าเกษตร (Situation Report) ประจ าเดือนสิงหาคม 2563 
ส านักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจ าสหภาพยุโรป 

 
1. มูลค่าการค้าสินค้าเกษตรระหว่างไทยกับสหภาพยุโรป (ข้อมูลเดือนมิถุนายน 2563) 
สหภาพยุโรป 
 ในเดือนมิถุนายน 2563 สหภาพยุโรป 27 ประเทศ (ไม่รวมสหราชอาณาจักร) น าเข้าสินค้าเกษตรจากประเทศ

ไทย (รวมยางพารา) 6,792.9 ล้านบาทหรือคิดเป็นปริมาณรวม 100,063 ตัน  
 เมื่อเทียบกับเดือนที่ผ่านมา (พ.ค. 63) มูลค่าการน าเข้าจากไทยเพ่ิมขึ้นร้อยละ 13 หรือ 791 ล้านบาท โดยสินค้า

เกษตรที่สหภาพยุโรปน าเข้าจากไทยเพ่ิมขึ้น ได้แก่ เนื้อไก่ ยางธรรมชาติ ข้าว ปลาทูน่ากระป๋อง ปลาหมึกแช่แข็ง กุ้งแช่
แข็ง สับปะรดกระป๋อง และพืชผัก/ผลไม้/ลูกนัตปรุงแต่ง ตามล าดับ ส่วนสินค้าเกษตรที่สหภาพยุโรปน าเข้าจากไทย
ลดลง ได้แก่ แผ่นยางรมควัน อาหารสุนัขและแมว อาหารปรุงแต่ง ไก่ แปรรูป และกุ้งแปรรูป  
 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา (มิ.ย. 62)  มูลค่าการน าเข้าจากไทยเพ่ิมขึ้นร้อยละ 16 หรือ 925 ล้าน

บาท โดยสินค้าเกษตรที่สหภาพยุโรปน าเข้าจากไทยเพ่ิมขึ้น ได้แก่ เนื้อไก่ ข้าว อาหารสุนัขและแมว ปลาทูน่ากระป๋อง 
อาหารปรุงแต่ง สับปะรดกระป๋อง กุ้งแช่แข็ง และพืชผัก/ผลไม้/ลูกนัตปรุงแต่ง ตามล าดับ ส่วนสินค้าเกษตรที่สหภาพ
ยุโรปน าเข้าจากไทยลดลง ได้แก่ ปลาหมึกแช่แข็ง แผ่นยางรมควัน ยางธรรมชาติ ไก่แปรรูป และกุ้งแปรรูป 

 
ข้อมูลจาก : International trade, EUROSTAT database ณ เดือนกันยายน 2563  
* EUROSTAT database ยังไม่มีการรายงานข้อมูลสถิติที่เป็นปัจจุบันส าหรับเดือนกรกฎาคม – เดือนสิงหาคม 2563 

 
สหราชอาณาจักร 
 ในเดือนมิถุนายน 2563 สหราชอาณาจักรน าเข้าสินค้าเกษตรจากประเทศไทย (รวมยางพารา) รวม 2 ,512.7 

ล้านบาทหรือคิดเป็นปริมาณรวม 27,252 ตัน โดยน าเข้าไก่แปรรูปมากที่สุด  
 เมื่อเทียบกับเดือนที่ผ่านมา (พ.ค. 63) มูลค่าการน าเข้าจากไทยเพ่ิมขึ้นร้อยละ 19 หรือ 395.6 ล้านบาท โดย

สินค้าเกษตรที่สหราชอาณาจักรน าเข้าจากไทยเพ่ิมขึ้น ได้แก่ ไก่แปรรูป เนื้อไก่ ข้าว อาหารสุนัขและแมว กุ้งแช่แข็ง 
สับปะรดกระป๋อง พืชผัก/ผลไม้/ลูกนัตปรุงแต่ง และปลาหมึกแช่แข็ง ตามล าดับ ส่วนสินค้าเกษตรที่สหราชอาณาจักร
น าเข้าจากไทยลดลง ได้แก่ ปลาทูน่ากระป๋อง และกุ้งแปรรูป  
 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา (มิ.ย. 62)  มูลค่าการน าเข้าจากไทยเพ่ิมขึ้นร้อยละ 3 หรือเกือบ 75 

ล้านบาท โดยสินค้าเกษตรที่สหราชอาณาจักรน าเข้าจากไทยเพ่ิมขึ้น ได้แก่ ไก่แปรรูป ข้าว กุ้งแช่แข็ง สับปะรดกระป๋อง 
เนื้อไก่ กุ้งแปรรูป พืชผัก/ผลไม้/ลูกนัตปรุงแต่ง ตามล าดับ ส่วนสินค้าเกษตรที่สหราชอาณาจักรน าเข้าจากไทยลดง 
ได้แก่ อาหารสุนัขและแมว ปลาทูน่ากระป๋อง ปลาหมึกแช่แข็ง อาหารปรุงแต่ง และยางธรรมชาติ 

 



 

 
ข้อมูลจาก : UK trade since February 2020, International trade,  EUROSTAT database ณ เดือนกันยายน 2563 
* EUROSTAT database ยังไม่มีการรายงานข้อมูลสถิติที่เป็นปัจจุบันส าหรับเดือนกรกฎาคม – เดือนสิงหาคม 2563 

 
การตรวจพบปัญหาสารตกค้าง/ไม่ได้มาตรฐานด้านสุขอนามัย/เชื้อจุลินทรีย์/ในสินค้าเกษตรในสหภาพยุโรป 
(สิงหาคม 2563) 

 สหภาพยุโรปพบปัญหาในสินค้าเกษตรและอาหารทั้งหมด จ านวน 257 รายการ แบ่งเป็น สินค้าที่วางขายใน
ท้องตลาดแล้ว (Alert notifications) จ านวน 93 รายการ สินค้าที่ยังไม่ได้วางขายในท้องตลาด (Information notification) 
จ านวน 110 รายการ และสินค้าที่ถูกควบคุม ณ ด่านน าเข้า (Border rejection) จ านวน 54 รายการ โดยมีเบลเยียม
ที่ถูกตรวจพบปัญหาสินค้าเกษตรและอาหารมากที่สุด หรือ 18 รายการ 

 สหภาพยุโรปตรวจพบสินค้าเกษตรและอาหารที่มีปัญหาจากไทยในเดือนสิงหาคม 2563 จ านวน 8 รายการ ดังนี้ 
o เนเธอร์แลนด์ตรวจพบเชื้อ Salmonella ในเนื้อไก่ปรุงแต่งแช่แข็ง 
o เดนมาร์กตรวจพบสารตกค้างจากสารปรุงแต่งอาหารที่ไม่ได้รับอนุญาต (E407-carrageenan) 
o ไอร์แลนด์ตรวจพบเชื้อ Listeria monocytogenes ในไก่ปรุงสุกแช่แข็ง 
o สหราชอาณาจักรตรวจพบเชื้อ Salmonella และเชื้อ Escherichia coli ในใบพลู  
o โปรตุเกสตรวจพบสารตกค้าง sulphite ในผักกาดดอง 
o สหราชอาณาจักรตรวจพบปัญหาการควบคุมอุณหภูมิอย่างไม่เหมาะสมในปลาหมึก (chinese splice 

calamari)  
o สหราชอาณาจักรตรวจพบปัญหาจากการควบคุมอุณหภูมิอย่างไม่เหมาะสมในกุ้งแช่แข็ง 
o อิตาลีตรวจพบสารสีที่ไม่ได้รับอนุญาตในเครื่องดื่มจากไทย 
o ออสเตรียตรวจพบสารตกค้างจากสารปราบศัตรูพืช hexaconazol และ dinotefuran ในพริก 

 
ปัญหาการตรวจพบศัตรูพืชกักกันในสินค้าพืช/ผลไม้ (สิงหาคม 2563) 

o สหภาพยุโรปพบปัญหาศัตรูพืชกักกันในสินค้าพืช/ผลไม้ทั้งหมด จ านวน 122 รายการ โดย
อาร์เจนตินาถูกตรวจพบปัญหาดังกล่าวมากท่ีสุด หรือ 16 รายการ 

o สหภาพยุโรปตรวจพบปัญหาศัตรูพืชกักกันในสินค้าพืช/ผลไม้จากไทย จ านวน 4 รายการ ดังนี้ 
 ตรวจพบหนอนเจาะผลมะเขือ (Leucinodes orbonalis) ในมะเขือ 
 ตรวจพบแมลงวันผลไม้ (Bactrocera) และหนอนเจาะผลมะเขือ (Leucinodes orbonalis)

ในมะเขือพวง 
 ตรวจพบแมลงหวี่ขาวยาสูบ (Bemisia tabaci) ในผักชี 



2. สถานการณ์การค้าสินค้าเกษตรที่ส าคัญและแนวโน้ม 
 ประเทศผู้ส่งออกท่ีเป็นคู่แข่งส าคัญในการส่งออกสินค้าเกษตรและอาหาร 20 อันดันแรกของไทย ไปยังสหภาพ

ยุโรป (27 ประเทศ) (เดือนมิถุนายน 2563) 
 

 
ข้อมูลจาก : International trade, EUROSTAT database ณ เดือนกันยายน 2563  
* EUROSTAT database ยังไม่มีการรายงานข้อมูลสถิติที่เป็นปัจจุบันส าหรับเดือนกรกฎาคม – เดือนสิงหาคม 2563 
 

 ประเทศผู้ส่งออกที่เป็นคู่แข่งส าคัญในการส่งออกสินค้าเกษตรและอาหาร 20 อันดันแรกของไทย  
ไปยังสหราชอาณาจักร (เดือนมิถุนายน 2563) 

 
ข้อมูลจาก : UK trade since February 2020, International trade,  EUROSTAT database ณ เดือนกันยายน 2563 
* EUROSTAT database ยังไม่มีการรายงานข้อมูลสถิติที่เป็นปัจจุบันส าหรับเดือนกรกฎาคม – เดือนสิงหาคม 2563 
 
 
 
 



 มาตรฐาน Better Chicken Commitment 
o บริษัท Lamex Food Europe B.V. ได้แจ้งให้ สปษ. ยุโรป ทราบว่า ที่ผ่านมากลุ่มผู้บริโภคและ 

NGOs ต่าง ๆ ได้ให้ความส าคัญกับกระบวนการผลิตของอาหารที่มีการวางจ าหน่ายในห้างสรรพสินค้าและ
ร้านอาหารแฟรนไชส์ชั้นน าเป็นอย่างมาก ซึ่งครอบคลุมประเด็นด้านมาตรฐานสวัสดิภาพสัตว์ จึงส่งผลให้เกิดการจัดท า
มาตรฐานเอกชน Better Chicken Commitment ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ปี 2569 เป็นต้นไป ซึ่งมาตรฐานดังกล่าว
จัดท าโดยองค์กรปกป้องสัตว์ต่าง ๆ อาทิ Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals, Compassion in 
World Farming, World Animal Protection และ The Humane League UK และมีประเด็นส าคัญที่เก่ียวกับสวัสดิ
ภาพไก่ดังนี้ 

 การปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านสวัสดิภาพสัตว์ของสหภาพยุโรป 
 ความหนาแน่นในการอยู่อาศัยของไก่ ไม่เกิน 30 กก./ตรม. 
 ปรับใช้พันธุ์ไก่ท่ีให้ผลลัพธ์ด้านสวัสดิภาพสัตว์สูง 
 ปรับปรุงมาตรฐานสภาพแวดล้อมในการเลี้ยงไก่ อาทิ แสงไฟอย่างน้อย 50 lux ระยะห่าง

ของ perching space และคุณภาพอากาศ  
 มาตรการในการท าให้ไก่สลบ อาทิ ก๊าซเฉื่อย (inert gas) หรือ multi-phase systems หรือการ

ใช้ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูง 
 มีการรับรองการปฏิบัติตามมาตรฐานโดยองค์กรผู้ให้การรับรอง (third party audit)  

o บริษัท Lamex Food Europe B.V. ขอให้ สปษ. ยุโรป แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทยถึงประเด็น
ดังกล่าว รวมทั้งพิจารณาความเป็นไปได้ในการประชาสัมพันธ์มาตรฐาน Better Chicken Commitment ให้แก่ผู้ผลิต/
ส่งออกผลิตภัณฑ์ไก่ไทยทราบ ซึ่งบริษัทฯ หวังว่าผู้ประกอบการไทยต่าง ๆ  จะสามารถบูรณาการ/ด าเนินงานร่วมกันในการ
ปรับใช้มาตรฐานดังกล่าว ผ่านการจัดท า/ก าหนดแผนการด าเนินงาน (road map) 
3. ประเด็นปัญหา อุปสรรค และปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อการค้าสินค้าเกษตรของไทย/แนวทางการแก้ไขปัญหา
สินค้าเกษตรของไทย 
กฎระเบียบ/มาตรการของสหภาพยุโรปที่อาจส่งผลกระทบต่อการค้าสินค้าเกษตรของไทย 

 Commission Implementing Regulation (EU) 2020/1004 คณะกรรมาธิการยุโรปเห็นชอบอนุญาตให้ใช้
นมวัว (cow milk) เป็นสารตั้งต้น (Basic Substance) ในผลิตภัณฑ์อารักขาพืช (Plant Protection 
Products)  

 Commission Implementing Regulation (EU) 2020/998 คณะกรรมาธิการยุโรปเห็นชอบให้ต่ออายุ 
astaxanthin-dimethyldisuccinate เป็นสารเสริมในอาหารสัตว์ (feed additive) ภายใต้กลุ่มสารเสริมทาง
ประสาทสัมผัส (sensory additives) โดยมีหนา้ที่เป็นสารเพ่ิมสี (colourants) 

 Commission Regulation (EC) No 1139/2007 คณะกรรมาธิการยุโรปเห็นชอบให้ต่ออายุ L-arginine ที่ผลิต
โดย Corynebacterium glutamicum ATCC 13870 ซึ่งเปลี่ยนชื่อสายพันธุ์ใหม่เป็น Corynebacterium 
glutamicum NITE SD 00285 เป็นสารเสริมในอาหารสัตว์ (feed additive) ภายใต้กลุ่มสารเสริมทาง
โภชนาการ (nutritional additives) และเหน็ชอบให้อนุญาต L-arginine ที่ผลิตโดย Corynebacterium 
glutamicum KCCM 80182 เป็นสารเสริมในอาหารสัตว์ (feed additive) และผสมในน้ าดื่มส าหรับสัตว์ 
ภายใต้กลุ่มสารเสริมทางโภชนาการ (nutritional additives) โดยมีหน้าที่เป็น ‘amino acids, their salt and 
analogues’ และภายใตก้ลุ่มสารเสริมทางประสาทสัมผัส (sensory additives) 

 Commission Implementing Regulation (EU) 2020/1092 คณะกรรมาธิการยุโรปเห็นชอบให้ 
Lactococcus lactis (NCIMB 30160) เป็นสารเสริมในอาหารสัตว์ (feed additive) ภายใต้กลุ่มสารเสริมทาง
เทคโนโลยี (technological additives) โดยมีหน้าที่เป็นสารเร่งปฏิกิริยาในหญ้าหมัก (silage additives) 
และอนุญาตให้ใช้กับสัตว์ทุกชนิด 



 Commission Implementing Regulation (EU) 2020/1097 คณะกรรมาธิการยุโรปเห็นชอบให้ lutein-
rich extract และ lutein/zeaxanthin extract จาก Tagetes erecta เป็นสารเสริมในอาหารสัตว์ (feed 
additive) ภายใต้กลุ่มประสาทสัมผัส (sensory additives) โดยมีหน้าที่เป็นสารแต่งสี (colourants) 

 Commission Implementing Regulation (EU) 2020/1098 คณะกรรมาธิการยุโรปเห็นชอบให้น้ ามัน
หอมระเหยกระวาน (cardamom essential oil) จาก Elettaria cardamomum (L.) Maton เป็นสารเสริมใน
อาหารสัตว์ (feed additive) ภายใต้กลุ่มประสาทสัมผัส (sensory additives) โดยมีหน้าที่เป็นสารแต่งกลิ่น 
(flavouring compounds) และอนุญาตให้ใช้กับสัตว์ทุกชนิด 

 Commission Implementing Regulation (EU) 2020/1160 คณะกรรมาธิการยุโรปเห็นชอบให้ขยาย
ระยะเวลาการอนุญาตให้สาร aluminium ammonium sulphate สาร aluminium silicate เลือดป่น 
(blood meal) สาร calcium carbonate สาร carbon dioxide สารสกัดจากต้นชา สารตกค้างจากการ
กลั่นไขมัน สาร fatty acids C7 ถึง C20 สารสกัดจากกระเทียม สาร gibberellic acid สาร gibberellins 
สาร hydrolysed proteins สาร iron sulphate สาร kieselgur (diatomaceous earth) น้ ามันพืช/น้ า
มันเรพซีด สาร potassium hydrogen carbonate ทรายควอตซ์ น้ ามันปลา สารขับไล่โดยกลิ่นของสัตว์หรือ
พืช/ไขมันแกะ (repellents by smell of animal or plant origin/sheep fat) สาร Straight Chain 
Lepidopteran Pheromones สาร tebuconazole และสาร urea ซึ่งเป็นสารออกฤทธิ์ เนื่องจากการ
อนุญาตใช้สารออกฤทธิ์ (Active Substances) จ านวน 22 รายการ จะสิ้นสุดลงในวันที่ 31 สิงหาคม 2563 ซ่ึง
การต่ออายุการอนุญาตใช้งานสารดังกล่าวยังอยู่ระหว่างการด าเนินการ และจ าต้องใช้เวลาในการพิจารณา 
ดังนั้น เพ่ือมิให้การใช้สารดังกล่าวได้รับผลกระทบก่อนการประกาศผลการพิจารณา คณะกรรมาธิการยุโรปจึง
เห็นควรขยายระยะเวลาการใช้สารทั้ง 22 รายการ เป็นการชั่วคราว 

 Commission Implementing Regulation (EU) 2020/1175 คณะกรรมาธิการยุโรปเห็นชอบให้ L-cysteine 
hydrochloride monohydrate ที่ผลิตโดยการหมัก (fermentation) กับ Escherichia coli KCCM 80180 
และ Escherichia coli KCCM 80181 เป็นสารเสริมในอาหารสัตว์ (feed additive) ภายใต้กลุ่มประสาทสัมผัส 
(sensory additives) โดยมีหน้าที่เป็นสารแต่งกลิ่น (flavouring compounds) 

 Commission Implementing Regulation (EU) 2020/1201 คณะกรรมาธิการยุโรปเห็นควรแก้ไขมาตรการ
ป้องกันการแพรระบาดของเชื้อแบคทีเรีย Xylella fastidiosa (Wells et al.) ในหรือเข้ามายังสหภาพยุโรป 
ให้สอดคล้องกับหลักฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคนิค ทีเ่ป็นปัจจุบัน 

 Commission Regulation (EU) 2020/1085 คณะกรรมาธิการยุโรป เห็นควรยกเลิกการก าหนดค่า MRLs ของ
สาร chlorpyrifos และสาร chlorpyrifos-methyl ในสินค้าพืชและสัตว์ รวมทั้งปรับลดค่า MRLs ให้อยู่ใน
ระดับต่ าสุดเท่าที่จะสามารถวิเคราะห์ได้ (0,01 มิลลิกรัม/กิโลกรัม)  

 Commission Implementing Regulation (EU) 2020/1093 คณะกรรมาธิการยุโรป เห็นควรแต่งตั้งประเทศ
สมาชิกฯ ให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ประเมินและรายงานผลความเสี่ยง (rapporteur และ co-rapporteur) ของ
สารปราบศัตรูพืช จ านวน 28 รายการ ที่จะสิ้นสุดอายุการอนุญาตในช่วงวันที่ 31 มีนาคม 2568 - 27 
ธันวาคม 2571 

 Commission Implementing Decision (EU) 2020/1141 คณะกรรมาธิการยุโรปปรับปรุงแก้ไขบัญชี
รายชื่อประเทศท่ีสามที่ได้รับอนุญาตให้ส่งออกผลิตภัณฑ์จากสัตว์ไปยังสหภาพยุโรป เนื่องจากได้ด าเนินการส่ง
มอบรายงานการควบคุมการตรวจสารตกค้างประจ าปี 

 Commission Implementing Regulation (EU) 2020/1090 คณะกรรมาธิการยุโรปเหน็ชอบให้ L-histidine 
monohydrochloride monohydrate ที่ผลิตจาก Escherichia coli NITE BP-02526, Corynebacterium 
glutamicum KCCM 80172 หรือ Corynebacterium glutamicum KCCM 80179 เป็นสารเสริมในอาหารสัตว์ 
(feed additive) ภายใต้กลุ่มสารเสริมทางโภชนาการ (nutritional additives) โดยมีหน้าที่เป็น ‘amino 
acids, their salt and analogues’ เป็นแหล่งกรดอะมิโน L-histidine ซึ่งมีประสิทธิภาพในการช่วยป้องกัน



การเสื่อมสภาพในกระเพาะรูเมนในสัตว์เคี้ยวเอ้ือง และเห็นชอบให้ L-histidine monohydrochloride 
monohydrate ที่ผลิตจาก Escherichia coli NITE BP-02526 หรือ Corynebacterium glutamicum KCCM 
80172 เป็นสารเสริมในอาหารสัตว์ (feed additive) ภายใต้กลุ่มสารเสริมทางประสาทสัมผัส (sensory 
additives) มีหน้าที่เป็นสารแต่งกลิ่น (flavouring compounds) 

 Commission Implementing Regulation (EU) 2020/1091 คณะกรรมาธิการยุโรปเห็นชอบให้ L-
threonine ที่ผลิตจาก Escherichia coli CGMCC 11473 เป็นสารเสริมในอาหารสัตว์ (feed additive) ภายใต้
กลุ่มสารเสริมทางโภชนาการ (nutritional additives) โดยมีหน้าที่เป็น ‘amino acids, their salt and 
analogues’ เป็นแหล่งกรดอะมิโน L- threonine ซึ่งมีประสิทธิภาพในการช่วยป้องกันการเสื่อมสภาพใน
กระเพาะรูเมนในสัตว์เคี้ยวเอ้ืองและสัตว์ไม่เคี้ยวเอ้ือง 

ปัญหา/อุปสรรคที่ส่งผลกระทบต่อการส่งออกสินค้าไทย 
 สหภาพยุโรปยกเลิกมาตรการสุ่มตรวจอย่างเข้มงวด (imposed check) ต่อสินค้าปลาทูน่ากระป๋องจากบริษัท 

สยามอินเตอร์เนชั่นแนล ฟูดส์ จ ากัด ของไทย  
o สปษ. ยโุรป ได้ประสานและหารือกับ DG SANTE กรณีฝ่ายไทยมีข้อกังวลเกี่ยวต่อการอ้างอิงเลขที่โรงงาน

คลาดเคลื่อนของบริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนล ฟูดส์ จ ากัด และได้รับการยืนยันจาก DG SANTE วา่ ท าการตรวจสอบ
เป็นที่เรียบร้อยแลว้ โดยกรณีดงักล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อการยกเลิกมาตรการสุ่มตรวจอย่างเข้มงวด และการน าเขา้
สินค้าปลาทูน่ากระป๋องจากบริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนล ฟูดส์ จ ากัด 

 สินค้าเนื้อสัตว์ปีกปรุงสุกจากโรงงาน TH 99 ของไทย ถูกกักสินค้า ณ ด่านน าเข้าของเยอรมนี 
o สินค้าเนื้อสัตว์ปีกปรุงสุกจากบริษัท สหฟาร์ม จ ากัด (TH 99) ของไทย ถูกกักกัน ณ ด่าน 

Bremerhaven ของเยอรมนี เนื่องจากบริษัทดังกล่าวได้ใช้วัตถุดิบเนื้อสัตว์ปีกสดจากโรงงานของบริษัท สหฟาร์ม จ ากัด 
(TH 44) และบริษัท โกล์เดน ไลน์ บิสซิเนส จ ากัด (TH 129) ซ่ึงตามบัญชีรายชื่อโรงงานผู้ส่งออกเนื้อสัตว์ปีกสดของไทย
ที่ได้รับการรับรองจากสหภาพยุโรป ไม่มีการระบุในช่อง Remark ด้วยตัวอักษร "A" (ว่าด้วย สัตว์ปีก) เจ้าหน้าที่ด่าน 
Bremerhaven จึงเห็นว่าเนื้อสัตว์ปีกสดจาก TH 44 และ TH 129 ไม่สามารถน าเข้ามายังสหภาพยุโรปได้ 

o สปษ. ยุโรป ได้ประสานและหารือกับกระทรวงสุขภาพและความปลอดภัยอาหารแห่งสหภาพยุโรป 
(DG SANTE) ถึงกรณีดังกล่าว โดยได้รับการยืนยันจาก DG SANTE ว่า TH 44 และ TH 129 สามารถส่งออกเนื้อสัตว์
ปีกสดมายังสหภาพยุโรปได้ โดยการระบุในช่อง Remark ด้วยตัวอักษร "A" (ว่าด้วย สัตว์ปีก) หมายถึง โรงงานนั้น ๆ 
ถูก ‘จ ากัด’ (restricted) ให้ส่งออกเนื้อสัตว์ปีกสดไดเ้พียงอย่างเดียว ในขณะที่ TH 44 และ TH 129 ซึ่งไม่มีการระบุใน
ช่อง Remark สามารถส่งออกได้ทั้งเนื้อสัตว์ปีกสดและเนื้อกระต่ายสด (meat from poultry and lagomorph) 

 สหภาพยุโรปตรวจพบเชื้อ Salmonella ในผลิตภัณฑ์ไก่ปรุงแต่งแช่แข็งจากไทย 
o สปษ. ยุโรป ได้ประสานและหารือกับ DG SANTE กรณีการแจ้งเตือนการตรวจพบเชื้อ Salmonella ใน

ผลิตภัณฑไ์ก่ปรุงแต่งแช่แข็งส่งออกจากไทยไปยังฝรั่งเศส (ผ่านเนเธอร์แลนด์) ของบริษัท สหฟาร์ม จ ากัด (TH 44) เมื่อ
วันที่ 11 สิงหาคม 2563 ผ่านระบบ Rapid Alert System for Food and Feed (RASFF) โดย DG SANTE ขอให้ สปษ. 
ยุโรป เร่งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบและพิจารณาด าเนินการตรวจสอบ/หาสาเหตุ รวมทั้งจัดท ามาตรการในการ
แก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยแจ้งให้ DG SANTE ทราบโดยเร็ว 
4. สถานการณ์ด้านการเกษตรที่ส าคัญของประเทศทีร่ับผิดชอบ 

 นโยบายเกษตรร่วม ปี 2564 – 2570 
o นโยบาย CAP ถือเป็นมาตรการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณสูงที่สุดของสหภาพยุโรป หรือ ร้อยละ 

39 ของ Multiannual Financial Framework (MFF) (กรอบงบประมาณระยะยาว) ปี 2557 – 2563  
o ส าหรับการจัดสรรงบประมาณนโยบาย CAP ปี 2564 -2570 ภายใต้ MFF ปี 2564 - 2570 (1.074 

ล้านล้านยูโร) มีรายละเอียด ดังนี้  
 กองทุน European Agricultural Guarantee Fund (EAGF) การจ่ายเงินอุดหนุนโดยตรง

แก่เกษตรกร และมาตรการทางการตลาด จ านวน 2.59 แสนล้านยูโร  



 กองทุน European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD) การพัฒนา
ชนบท 7.8 หมื่นล้านยูโร (ได้เพ่ิมเติมจาก Next generation EU อีก 7.5 พันล้านยูโร) 

o การใช้จ่ายเงินภายใต้เสาหลักที่ 1 แบ่งเป็น การจ่ายเงินอุดหนุน โดยตรงแก่เกษตรกร (direct 
payments) สูงสุดไม่เกิน 2.4 แสนล้านยูโร และมาตรการทางการตลาด (market measures) อย่างน้อย 1.87 หมื่น
ล้านยูโร รวม 2.59 แสนล้านยูโร 

o การใช้จ่ายเงินภายใต้เสาหลักที่ 2 (การพัฒนาชนบท (rural development)) รวม 7.8 หมื่นล้านยูโร 
ผลักดันโครงการพัฒนาชนบท ที่เชื่อมโยงกับสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม เสริมสร้างงาน/ขีดความสามารถในการ
แข่งขันของภาคเกษตรและป่าไม้ สนับสนุนความหลากหลายทางเศรษฐกิจ และยกระดับคุณภาพชีวิต นอกจากนี้ การ
พัฒนาชนบทภายใต้เสาที่ 2 ยังได้รับงบประมาณเพ่ิมจาก Next generation EU อีก 7.5 พันล้านยูโร ระหว่างปี 2564 
- 2566 ในการปรับโครงสร้างชนบท เพ่ือให้สอดคล้องกับ European Green Deal ยุทธศาสตร์ Farm to Forkและ
ยุทธศาสตร์ความหลากหลายทางชีวภาพของ EU 

 เยอรมนีเสนอมาตรการเก็บภาษีและการติดฉลากสวัสดิภาพสัตว์ 
o การจัดเก็บภาษีเนื้อสัตว์ (meat tax) ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ สิ่งแวดล้อม หรือ

สภาพภูมิอากาศ ควรถูกเก็บภาษีในอัตราสูงกว่า เช่น เนื้อวัวใน EU ควรปรับราคาเพ่ิมขึ้น 0.47 ยูโร/100 กรัม เนื้อหมู 
0.36 ยูโร/100 กรัม และเนื้อไก่ 0.17 ยูโร/100 กรัม เป็นต้น โดยค านวนจากอัตราการปล่อยก๊าซ CO2 ของสัตว์นั้น ๆ 
นอกจากนี้ เยอรมนีมีความประสงค์ท่ีจะปรับอัตราภาษีผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์เพ่ิมข้ึนจากร้อยละ 7 เป็นร้อยละ 19 ซึ่งจะท า
ให้รัฐบาลมีรายได้เพ่ิมขึ้นประมาณ 187,200 ล้านบาท เพ่ือน าไปเสริมสร้างการตรวจสอบควบคุมการปฏิบัติตาม
กฎระเบียบสวัสดิภาพสัตว์ (animal welfare) ในโรงฆ่าสัตว์ หรือน าไปชดเชยต้นทุนการพัฒนา/ปรับปรุงการเลี้ยงสัตว์
ให้แก่เกษตรกร เป็นต้น 

o ฉลากสวัสดิภาพสัตว์ (animal welfare labelling) มาตรการติดฉลากสวัสดิภาพสัตว์จะเป็นการ
ผลักดันให้เกษตรกรปฏิบัติตามข้อก าหนดด้านสวัสดิภาพสัตว์อย่างจริงจัง ซึ่งจะช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิตสัตว์และการ
ปฏิบัติต่อสัตว์ในฟาร์มให้ดีขึ้น โดยฉลากดังกล่าวจะเป็นการแสดงข้อมูลให้ผู้บริโภคใช้ในการตัดสินใจเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์ 
ซึ่งครอบคลุมข้อมูลด้านแหล่งที่มาของผลิตภัณฑ์ ระบบการเลี้ยงดู การขนส่ง และวิธีการเชือดสัตว์ ปัจจุบัน EU มีการ
บังคับให้ใช้มาตรการติดฉลากสวัสดิภาพสัตว์เฉพาะผลิตภัณฑ์ไข่ไก่เท่านั้น (EC directive 1999/74/EC) เพ่ือเป็นการ
ให้ข้อมูลด้านระบบการเลี้ยงดูแก่ผู้บริโภค อาทิ การเลี้ยงในกรง ปล่อยในโรงเรือน หรือปล่อยวิ่งอย่างอิสระ อย่างไรก็
ตาม ในส่วนของเนื้อสัตว์หรือผลิตภัณฑ์นมอ่ืน ๆ การติดฉลากสวัสดิภาพสัตว์ยังเป็นมาตรการสมัครใจ (volunatary 
scheme) โดย EU ยังไม่มีการก าหนดแนวทางการติดฉลากสวัสดิภาพสัตว์ส าหรับสินค้าดังกล่าว 

o เยอรมนีในฐานะประธานคณะมนตรีแห่งสหภาพยุโรป (Presidency of the European Council) มี
การวางแผนจะผลักดันมาตรการติดฉลากสวัสดิภาพสัตว์ให้มีความคืบหน้า เพ่ือเป็นการเสริมสร้าง/ผลักดันนโยบายของ 
EU ต่าง ๆ อาทิ European Green Deal (ที่มุ่งเน้นการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนและลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกเป็นศูนย์ภายในปี 2593 (climate-neutral)) และยุทธศาสตร์ Farm to Fork ฉบับใหม่ (ที่ให้ความส าคัญต่อ
การผลิตและบริโภคอาหารอย่างยั่งยืน) รวมทั้งเป็นการสร้างโอกาสทางการตลาดให้แก่เกษตรกรการแจ้งเตือนโรค
ระบาดในปศุสัตว์ของสหภาพยุโรป 

 การแจ้งเตือนโรคระบาดในปศุสัตว์ของสหภาพยุโรป 
o บัลแกเรีย : ตรวจพบโรคอหิวาต์สุกรอัฟริกัน (African swine fever) ในฟาร์มหมูในฟาร์มหมูและหมูป่า 
o เอสโตเนีย : 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) ในฟาร์มหมูและหมูป่า 
o โปแลนด์ : ตรวจพบโรคอหิวาต์สุกรอัฟริกัน (African swine fever) ในฟาร์มหมูและหมูป่า 
o โรมาเนีย : ตรวจพบโรคอหิวาต์สุกรอัฟริกัน (African swine fever) ในฟาร์มหมูและหมูป่า 
o สโลวาเกีย : ตรวจพบโรคอหิวาต์สุกรอัฟริกัน (African swine fever) ในฟาร์มหมูและหมูป่า 



 

 
 

 


