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

 
1. มูลค่าการค้าสินค้าเกษตรระหว่างไทยกับสหภาพยุโรป (ข้อมูลเดือนพฤษภาคม 2563) 
สหภาพยุโรป 
 ในเดือนพฤษภาคม 2563 สหภาพยุโรป 27 ประเทศ (ไม่รวมสหราชอาณาจักร) น าเข้าสินค้าเกษตรจาก

ประเทศไทย (รวมยางพารา) 5,997.5 ล้านบาทหรือคิดเป็นปริมาณรวม 89,868 ตัน 
 เมื่อเทียบกับเดือนที่ผ่านมา (เม.ย. 63) มูลค่าการน าเข้าจากไทยลดลงร้อยละ 4 หรือ 272.8 ล้านบาท โดย

สินค้าเกษตรที่สหภาพยุโรปน าเข้าจากไทยลดลง ได้แก่ ยางธรรมชาติ ปลาหมึกแช่แข็ง แผ่นยางรมควัน ไก่แปรรูป 
สับปะรดกระป๋อง กุ้งแช่แข็ง และพืชผัก/ผลไม้/ลูกนัตปรุงแต่ง ตามล าดับ ส่วนสินค้าเกษตรที่สหภาพยุโรปน าเข้าจาก
ไทยเพ่ิมข้ึน ได้แก่ เนื้อไก่ อาหารสุนัขและแมว ทูน่ากระป๋อง ข้าว และกุ้งแปรรูป 
 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา (พ.ค. 62) มูลค่าการน าเข้าจากไทยลดลงร้อยละ 14 หรือ 1,013.4 

ล้านบาท โดยสินค้าเกษตรที่สหภาพยุโรปน าเข้าจากไทยลดลง ได้แก่ ยางธรรมชาติ ปลาหมึกแช่แข็ง เนื้อไก่ ไก่แปรรูป 
แผ่นยางรมควัน พืชผัก/ผลไม้/ลูกนัตปรุงแต่ง และกุ้งแปรรูป ตามล าดับ ส่วนสินค้าเกษตรที่สหภาพยุโรปน าเข้าจากไทย
เพ่ิมข้ึน ได้แก่ ข้าว อาหารสุนัขและแมว อาหารปรุงแต่ง สับปะรดกระป๋อง ปลาทูน่ากระป๋อง และกุ้งแช่แข็ง 

 
ข้อมูลจาก : International trade, EUROSTAT database ณ เดือนสิงหาคม 2563  
* EUROSTAT database ยังไม่มีการรายงานข้อมูลสถิติที่เป็นปัจจุบันส าหรับเดือนมิถุนายน – เดือนกรกฎาคม 2563 

 
สหราชอาณาจักร 
 ในเดือนพฤษภาคม 2563 สหราชอาณาจักรน าเข้าสินค้าเกษตรจากไทย (รวมยางพารา) 2,117.1 ล้านบาท 

หรือคิดเป็นปริมาณรวม 25,759 ตัน โดยน าเข้าไก่แปรรูปมากที่สุด 
 เมื่อเทียบกับเดือนที่ผ่านมา (เม.ย. 63) มูลค่าการน าเข้าจากไทยลดลงร้อยละ 18 หรือ 454.9 ล้านบาท โดย

สินค้าเกษตรที่สหราชอาณาจักรน าเข้าจากไทยลดลง ได้แก่ ไก่แปรรูป ข้าว อาหารปรุงแต่ง อาหารสุนัขและแมว เนื้อไก่ 
ปลาทูน่ากระป๋อง ปลาหมึกแช่แข็ง และกุ้งแปรรูป ตามล าดับ ส่วนสินค้าเกษตรที่สหราชอาณาจักรน าเข้าจากไทย
เพ่ิมข้ึน ได้แก่ กุ้งแช่แข็ง พืชผัก/ผลไม้/ลูกนัตปรุงแต่ง และสับปะรดกระป๋อง 
 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา (พ.ค. 62) มูลค่าการน าเข้าจากไทยลดลงร้อยละ 4 หรือ 94.1 ล้าน

บาท โดยสินค้าเกษตรที่สหราชอาณาจักรน าเข้าจากไทยลดลง ได้แก่ ไก่แปรรูป อาหารสุนัขและแมว อาหารปรุงแต่ง 
และปลาหมึกแช่แข็ง ตามล าดับ ส่วนสินค้าเกษตรที่สหราชอาณาจักรน าเข้าจากไทยเพ่ิมขึ้น ได้แก่ กุ้งแช่แข็ง เนื้อไก่ 
ปลาทูน่ากระป๋อง ข้าว กุ้งแปรรูป สับปะรดกระป๋อง และพืชผัก/ผลไม้/ลูกนัตปรุงแต่ง 

 
 



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

 
การตรวจพบปัญหาสารตกค้าง/ไม่ได้มาตรฐานด้านสุขอนามัย/เชื้อจุลินทรีย์/ในสินค้าเกษตรในสหภาพยุโรป 
(กรกฎาคม 2563) 

 สหภาพยุโรปพบปัญหาในสินค้าเกษตรและอาหารทั้งหมด จ านวน 287 รายการ แบ่งเป็น สินค้าที่วางขายใน
ท้องตลาดแล้ว (Alert notifications) จ านวน 85 รายการ สินค้าที่ยังไม่ได้วางขายในท้องตลาด (Information notification) 
จ านวน 125 รายการ และสินค้าที่ถูกควบคุม ณ ด่านน าเข้า (Border rejection) จ านวน 77 รายการ โดยมีโปแลนด์
ที่ถูกตรวจพบปัญหาสินค้าเกษตรและอาหารมากที่สุด หรือ 28 รายการ 

 สหภาพยุโรปตรวจพบสินค้าเกษตรและอาหารที่มีปัญหาจากไทยในเดือนกรกฎาคม 2563 จ านวน 4 
รายการ ดังนี้ 

o ออสเตรียตรวจพบสารตกค้างจากสารเคมี glycidyl esters ในน้ ามันร าข้าว โดยสินค้าผ่านมาทาง
เนเธอร์แลนด์ 

o เยอรมนีตรวจพบเชื้อ Salmonella ในเนื้ออกไก่หมักเกลือแช่แข็ง 
o สเปนพบปัญหาการควบคุมอุณหภูมิไม่เหมาะสมในซูชิแช่แข็ง  
o โครเอเชียพบชาใบมะละกอไม่ติดฉลาก 

 
ปัญหาการตรวจพบศัตรูพืชกักกันในสินค้าพืช/ผลไม้ (กรกฎาคม 2563) 

o สหภาพยุโรปพบปัญหาศัตรูพืชกักกันในสินค้าพืช/ผลไม้ทั้งหมด จ านวน 166 รายการ โดย
อาร์เจนตินาถูกตรวจพบปัญหาดังกล่าวมากท่ีสุด หรือ 78 รายการ 

o สหภาพยุโรปตรวจพบปัญหาศัตรูพืชกักกันในสินค้าพืช/ผลไม้จากไทย จ านวน 7 รายการ ดังนี้ 
 ตรวจพบเพลี้ยไฟ (scirtothrips dorsalis) ในหน่อไม้ฝรั่ง 
 ตรวจพบแมลงวันผลไม้ (Bactrocera) ในพริก 
 ตรวจพบแมลงวันผลไม้ (Bactrocera) ในกะเพรา 
 ตรวจพบแมลงหวี่ขาวยาสบู (Bemisia tabaci) และแมลงหวี่ขาว (Dialeuropora decempuncta) 

ในชะพลู 
 
 
 
 
 



2. สถานการณ์การค้าสินค้าเกษตรที่ส าคัญและแนวโน้ม 
 ประเทศผู้ส่งออกที่เป็นคู่แข่งส าคัญในการส่งออกสินค้าเกษตรและอาหาร 20 อันดันแรกของไทย ไปยัง

สหภาพยุโรป (27 ประเทศ) (เดือนพฤษภาคม 2563) 

 
 

ข้อมูลจาก : International trade, EUROSTAT database ณ เดือนสิงหาคม 2563  
* EUROSTAT database ยังไม่มีการรายงานข้อมูลสถิติที่เป็นปัจจุบันส าหรับเดือนมิถุนายน – เดือนกรกฎาคม 2563 
 

 ประเทศผู้ส่งออกที่เป็นคู่แข่งส าคัญในการส่งออกสินค้าเกษตรและอาหาร 20 อันดันแรกของไทย  
ไปยังสหราชอาณาจักร (เดือนพฤษภาคม 2563) 

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



 แผนฟื้นฟูเศรษฐกิจของสหภาพยุโรป (EU recovery plan) จากวิกฤติการณ์ COVID-19 
o สหภาพยุโรป (EU) ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 

หรือ COVID-19 ท าให้ GDP ในไตรมาสที่ 2 ของปี 2563 ลดลงถึงร้อยละ 15 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปี 
2562 และเศรษฐกิจตลอดทั้งปี 2563 มีแนวโน้มลดลงมากกว่าร้อยละ 7 อย่างไรก็ตาม หากมีการแพร่ระบาดรอบ 2 
และประเทศสมาชิกฯ จ าเป็นต้องบังคับใช้มาตรการปิดเมืองอีกครั้ง อาจท าให้เศรษฐกิจของ EU ในปีนี้หดตัวถึงร้อยละ 
16 ซึ่งเป็นการทรุดตัวหนักสุดนับตั้งแต่ภาวะเศรษฐกิจตกต่ าครั้งใหญ่ (Great Depression) 

o ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป (EU) ทั้ง 27 ประเทศ ได้ร่วมประชุมหารือเรื่อง “แผนฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ
สหภาพยุโรป (EU recovery plan)” ที่น าเสนอโดยคณะกรรมาธิการยุโรป ซึ่งเป็นมาตรการเร่งด่วน เพ่ือช่วยเหลือภาค
ส่วนต่าง ๆ ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤติการณ์ COVID-19 รวมทั้งเพ่ือเสริมสร้างความแข็งแกร่งของตลาดร่วม และ
น าพายุโรปไปสู่เส้นทางท่ียั่งยืน มีความยืดหยุ่น และเป็นธรรม 

o คณะมนตรียุโรป (European Council) ได้มีมติอนุมัติวงเงินเพ่ือการฟ้ืนฟูและกระตุ้นเศรษฐกิจ EU 
ซึ่งแบ่ง เป็น 2 ส่วน คือ Next Generation EU รวม 7.5 แสนล้านยูโร และ Multiannual financial framework for 
2021- 2027 (MFF) รวม 1.074 ล้านล้านยูโร อย่างไรก็ตาม ข้อตกลงของคณะมนตรียุโรปจะต้องผ่านความ
เห็นชอบจากสภายุโรป (European Parliament) ก่อน โดยคาดว่าคณะมนตรียุโรปและสภายุโรปจะหาข้อสรุปร่วมกัน
ได้ภายในปี 2563 เพ่ือให้งบประมาณเริ่มใช้ได้ตั้งแต่ต้นปีหน้าเป็นต้นไป 

o แผนฟ้ืนฟูเศรษฐกิจของสหภาพยุโรป (EU recovery plan)”  ผ่าน Next Generation EU อาจถือ
เป็นโอกาสที่ดีของสหภาพยุโรปในการผลักดันการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง และพัฒนาภาคส่วนต่าง ๆ ไปในทิศทางที่
สอดคล้องกับนโยบายหลักของคณะกรรมาธิการยุโรปชุดปัจจุบัน อาทิ European Green Deal ยุทธศาสตร์ความ
หลากหลายทางชีวภาพ ยุทธศาสตร์ Farm to Fork เศรษฐกิจหมุนเวียน และสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้ก าหนดเป็นเงื่อนไขหลัก
ในการรับการสนับสนุนความช่วยเหลือ 
3. ประเด็นปัญหา อุปสรรค และปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อการค้าสินค้าเกษตรของไทย/แนวทางการแก้ไขปัญหา
สินค้าเกษตรของไทย 
กฎระเบียบ/มาตรการของสหภาพยุโรปที่อาจส่งผลกระทบต่อการค้าสินค้าเกษตรของไทย 

 Commission Implementing Regulation (EU) 2020/749 ว่าด้วย การปรับปริมาณสารตกค้างสูงสุด 
(MRLs) ของสารปราบศัตรูพืช chlorate ในสินค้าพืชและสัตว์  
o คณะกรรมาธิการยุโรปได้พิจารณาจากข้อมูลที่รวบรวมในระหว่างปี 2557 – 2561 พบว่า ค่า 

MRLs ของสาร chlorate ที่ถูกก าหนดไว้ที่ระดับ default level ในทางปฏิบัติไม่สามารถกระท าได้จริง จึงเห็นควรปรับ
เพ่ิมค่า MRLs ของสาร chlorate เป็นการชั่วคราวที่ระดับต่ าสุดที่สามารถกระท าได้อย่างสมเหตุสมผล (ALARA 
principle) โดยก าหนดค่า MRLs ในสินค้าพืชและสัตว์ที่ระดับระหว่าง 0,05 – 0,7 มิลลิกรัม/กิโลกรัม (รายละเอียด
ปรากฏตามภาคผนวก)  

 Commission Implementing Regulation (EU) 2020/785 ว่าด้วย การปรับปริมาณค่าตกค้างสูงสุด 
(MRLs) ของยาปราบศัตรูพืช chromafenozide, fluometuron, pencycuron, sedaxane, tau-fluvalinate และ 
triazoxide ในสินค้าพืชและสัตว์  

o ปรับค่า MRLs ของสาร chromafenozide ไว้ที่ระดับต่ าสุดเท่าที่จะสามารถวิเคราะห์ได้ (limit of 
determination) ในสินค้าต่าง ๆ  

o คงระดับค่า MRLs ของสาร fluometuron ในเมล็ดฝ้าย ที่ระดับ 0,01 มิลลิกรัม/กิโลกรัม  
o ปรับเปลี่ยนชนิดสารพิษตกค้างของสาร pencycuron ที่ก าหนดให้ตรวจ นอกจากนี้ เนื่องจากข้อมูล

ในการประเมินความเสี่ยงของสารดังกล่าวในสินค้าทุกชนิดไม่ครบถ้วน และอาจส่งผลกระทบต่อผู้บริโภค จึงก าหนดให้
ปรัดลดระดับค่า MRLs ของสาร pencycuron ไว้ที่ระดับต่ าสุดเท่าที่จะสามารถวิเคราะห์ได้  

o ปรับเปลี่ยนชนิดสารพิษตกค้างของสาร sedaxane ที่ก าหนดให้ตรวจ และให้คงระดับค่า MRLs ของ
สาร sedaxane  



o ปรับเปลี่ยนชนิดสารพิษตกค้างของสาร tau-fluvalinate ที่ก าหนดให้ตรวจ และให้ปรัดลดระดับค่า 
MRLs ของสาร tau-fluvalinate ในสินค้าต่าง ๆ  

o ปรับลดระดับค่า MRLs ของสาร triazoxide ที่ระดับต่ าสุดเท่าที่จะสามารถวิเคราะห์ได้ หรือตามที่ 
EFSA ก าหนด ในสินค้าต่าง ๆ 

 Commission Implementing Regulation (EU) 2020/856 ว่าด้วย การปรับปริมาณสารตกค้างสูงสุดของ
สารปราบศัตรูพืช cyantraniliprole, cyazofamid, cyprodinil, fenpyroximate, fludioxonil, fluxapyroxad, imazalil, 
isofetamid, kresoxim-methyl, lufenuron, mandipropamid, propamocarb, pyraclostrobin, pyriofenone, 
pyriproxyfen และ spinetoram ในสินค้าพืชและสัตว์ 

o คณะกรรมาธิการยุโรปเห็นควรปรับค่า MRLs ของสารดังกล่าวให้เป็นไปตามค่า CXLs (Codex 
maximum residue limits) 

 Commission Implementing Regulation (EU) 2020/786 ว่าด้วย การปรับแก้บัญชีรายชื่อประเทศที่
สาม หน่วยงาน Control Authority (AB) และหน่วยงาน Control Body (CB) ที่มีความเท่าเทียมกับสหภาพยุโรป 
และท่ีได้รับอนุญาตให้ด าเนินการรับรองการส่งออกสินค้าเกษตรอินทรีย์เพื่อส่งออกไปยังสหภาพยุโรป อาทิ อินเดีย แจ้ง
เพิกถอน CB 1 ราย สาธารณรัฐเกาหลีแจ้งเพิกถอน CB 1 ราย และแจ้งเพิ่ม CB 6 ราย และสหรัฐอเมริกาแจ้งแก้ไขชื่อ 
CB 2 ราย 

 Commission Regulation (EU) 2020/797 ว่าด้วย การปรับปรุงข้อก าหนดในการตรวจสอบควบคุม
ผลิตภัณฑ์พลอยได้จากสัตว์ และสินค้าท่ีมาจากผลิตภัณฑ์พลอยได้จากสัตว์ที่ถูกปฏิเสธการน าเข้าจากประเทศที่สาม ใน 
Commission Regulation (EU) No 142/2011 

 Commission Implementing Regulation (EU) 2020/869 ว่ าด้ วย  การปรับปรุ ง  Implementing 
Regulation (EU) No 540/2011 ด้านการขยายระยะเวลาการอนุญาตให้สาร beflubutamid สาร benalaxyl สาร 
benthiavalicarb ส า ร  bifenazate ส า ร  boscalid ส า ร  bromoxynil ส า ร  captan ส า ร  cyazofamid ส า ร 
dimethomorph สาร ethephon สาร etoxazole สาร famoxadone สาร fenamiphos สาร flumioxazine สาร 
fluoxastrobin สาร folpet สาร formetanate สาร metribuzin สาร milbemectin สาร Paecilomyces lilacinus 
strain 251 ส า ร  phenmedipham ส า ร  phosmet ส า ร  pirimiphos-methyl ส า ร  propamocarb ส า ร 
prothioconazole และสาร S-metolachlor ซึ่งเป็นสารออกฤทธิ์  

o คณะกรรมาธิการยุโรปเห็นว่าเนื่องจากการอนุญาตใช้สารออกฤทธิ์ดังกล่าว จะสิ้นสุดลงในช่วงเดือน
มิถุนายน - กรกฎาคม 2563 ซึ่งการต่ออายุการอนุญาตใช้งานสารดังกล่าวยังอยู่ระหว่างการด าเนินการ และจ าต้อง
ใช้เวลาในการพิจารณา จึงเห็นควรให้ขยายระยะเวลาการใช้สารทั้ง 26 รายการ เป็นการชั่วคราว 
 Commission Implementing Regulation (EU) 2020 /887 ว่ า ด้ ว ย  ก า รป รั บป รุ ง  Implementing 

Regulation (EU) 2019/66 ด้านการตรวจสอบพืชเพ่ือการเพาะปลูกภายหลังการน าเข้า (post-import checks) 
เพ่ือให้ครอบคลุมการตรวจสอบควบคุมพืชเพ่ือการเพาะปลูก นอกเหนือจากเมล็ดพันธุ์ ภายหลังการน าเข้า เนื่องจาก
พืชเพ่ือการเพาะปลูกท่ีอยู่ในสภาวะหยุดการเจริญเติบโตชั่วคราว อาจมีศัตรูพืชปะปน โดยที่ไม่สามารถตรวจพบได้ทันที 
ณ จุดน าเข้า คณะกรรมาธิการยุโรปจึงก าหนดให้เพ่ิมการตรวจสอบภายหลังการน าเข้า ณ สถานประกอบการผลิตพืช
เพ่ือการเพาะปลูกของผู้ประกอบการมืออาชีพ ในช่วงฤดูกาลปลูกครั้งแรก (first growing season) 

 Commission Implementing Regulation (EU) 2020/ 892 ว่าด้วย ไม่ต่ออายุให้ beta-cyfluthrin เป็น
สารออกฤทธิ์ (Active Substance) ในผลิตภัณฑ์อารักขาพืช เนื่องจากสาร beta-cyfluthrin ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่าง ๆ ใน
ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ และข้อมูลที่ได้รับยังไม่เพียงพอส าหรับการพิจารณาความเสี่ยงต่อผู้บริโภค จึงเห็นควร
ยกเลิกการใช้สาร beta-cyfluthrin 

 Commission Implementing Regulation (EU) 2020/992 ว่าด้วย การอนุญาตให้ preparation of 6-
phytase ที่ผลิตโดย Aspergillus niger (DSM 25770) เป็นสารเสริมในอาหารสัตว์ เนื่องจากไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ



สัตว์ ความปลอดภัยของผู้บริโภค และสิ่งแวดล้อม โดยอนุญาตให้ใช้กับสัตว์ปีกทุกชนิดเพ่ือไข่ และก าหนดปริมาณการ
ใช้สารต่ าสุดที่ระดับไม่เกิน 200 FTU หน่วยของกิจกรรม/กิโลกรัมของอาหารสัตว์ (ที่มีความชื้นร้อยละ 12) 

 Commission Implementing Regulation (EU) 2020/993 ว่าด้วย การอนุญาตให้  preparation of 
endo-1,4-beta-xylanase (EC 3.2.1.8) ที่ผลิตโดย Trichoderma reesei (BCCM/MUCL 49755) เป็นสารเสริมใน
อาหารสัตว์ เนื่องจากไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพสัตว์ ความปลอดภัยของผู้บริโภค และสิ่งแวดล้อม โดยให้ใช้สารเสริม
ดังกล่าวกับสัตว์ดังนี้   

o สัตว์ปีกทุกชนิด (ที่ไม่ใช่ไก่เพื่อขุน) ปริมาณต่ าสุดไม่เกิน 1,500 EPU หน่วยของกิจกรรม/กิโลกรัม
ของอาหารสัตว์ (ที่มีความชื้นร้อยละ 12) 

o นกสวยงาม ปริมาณต่ าสุดไม่เกิน 1,500 EPU หน่วยของกิจกรรม/กิโลกรัมของอาหารสัตว์ (ที่มี
ความชื้นร้อยละ 12) 

o สุกร (porcine species) ที่หย่านมทุกชนิด (ที่ไม่ใช่ลูกสุกร (piglet) ที่หย่านม) ปริมาณต่ าสุดไม่
เกิน 1,500 EPU หน่วยของกิจกรรม/กิโลกรัมของอาหารสัตว์ (ท่ีมีความชื้นร้อยละ 12) 

o สุกร (porcine species) ทุกชนิดเพื่อขุน (ที่ไม่ใช่สุกร (pig) เพื่อขุน) ปริมาณต่ าสุดไม่เกิน 1,500 
EPU หน่วยของกิจกรรม/กิโลกรัมของอาหารสัตว์ (ท่ีมีความชื้นร้อยละ 12) 

 Commission Implementing Regulation (EU) 2020/994 ว่าด้วย การอนุญาตให้สาร monensin และ
สาร nicarbazin (Monimax) เป็นสารเสริมในอาหารสัตว์ เนื่องจากไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพสัตว์ ความปลอดภัยของ
ผู้บริโภค และสิ่งแวดล้อม โดยอนุญาตให้ใช้กับไก่เลี้ยงเพ่ือขุน ไก่งวงเลี้ยงเพื่อขุน (อายุไม่เกิน 16 สัปดาห์) และไก่เลี้ยง
เพ่ือไข่ (อายุไม่เกิน 16 สัปดาห์) เพ่ือช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพทาง zootechnical โดยก าหนดปริมาณการใช้สาร 
monensin และสาร nicarbazin ต่ าสุดไม่เกิน 40 มิลลิกรัม/กิโลกรัมของอาหารสัตว์/สาร (ที่มีความชื้นร้อยละ 12) และ
สูงสุดไม่เกิน 50 มิลลิกรัม/กิโลกรัมของอาหารสัตว์/สาร (ที่มีความชื้นร้อยละ 12) 

 Commission Implementing Regulation (EU) 2020/996 ว่าด้วย การอนุญาตให้  preparation of 
carvacrol, thymol, D-carvone, methyl salicylate และ L-menthol เป็นสารเสริมในอาหารสัตว์ เนื่องจากไม่ส่งผล
กระทบต่อสุขภาพสัตว์ ความปลอดภัยของผู้บริโภค และสิ่งแวดล้อม โดยอนุญาตให้ใช้กับไก่เลี้ยงเพ่ือขุน ไก่เลี้ยงเพ่ือไข่ 
และสัตว์ปีกวัยเยาว์เลี้ยงเพ่ือไข่ เพ่ือช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพทาง zootechnical และก าหนดปริมาณการใช้สารต่ าสุด
ไม่เกิน 65 มิลลิกรัม/กิโลกรัมของอาหารสัตว์ (ที่มีความชื้นร้อยละ 12) และสูงสุดไม่เกิน 105 มิลลิกรัม /กิโลกรัมของ
อาหารสัตว์ (ที่มีความชื้นร้อยละ 12) 

 Commission Implementing Regulation (EU) 2020/997 ว่าด้วย การอนุญาตให้ L-lysine base, liquid, 
L-lysine sulphate และ L-lysine monohydrochloride, technically pure เป็นสารเสริมในอาหารสัตว์ เนื่องจากไม่
ส่งผลกระทบต่อสุขภาพสัตว์ ความปลอดภัยของผู้บริโภค และสิ่งแวดล้อม โดยอนุญาตให้ใช้กับสัตว์ทุกชนิด และก าหนด
ปริมาณการใช้สารสูงสุดของสาร L-lysine sulphate ในสัตว์ต่าง ๆ  ที่ระดับไม่เกิน 10,000 U มิลลิกรัม/กิโลกรัมของอาหาร
สัตว์ (ที่มีความชื้นร้อยละ 12) 

 Commission Implementing Regulation (EU) 2020/1003 ว่าด้วย การอนุญาตต่ออายุการใช้สาร 
Phlebiopsis gigantea strains VRA 1835, VRA 1984 และ FOC PG 410.3 เป็นสารออกฤทธิ์ในผลิตภัณฑ์อารักพืช
ที่มีความเสี่ยงต่ า โดยให้ขยายขอบเขตการใช้งานจากเดิมที่เป็นเพียงสารควบคุมเชื้อรา (fungicide) ให้ครอบคลุมถึงการ
เป็นส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์อารักขาพืช 

 Commission Delegated Regulation (EU) 2020/990 ว่าด้วย ข้อก าหนดด้านสุขภาพสัตว์และการรับรอง
การเคลื่อนย้ายสัตว์น้ าและสินค้าที่มีแหล่งก าเนิดจากสัตว์น้ า โดยเป็นการออกข้อก าหนดเสริมส าหรับ Regulation (EU) 
2016/429 Part IV Title II Chapters 2 และ 3 ด้านการเคลื่อนย้ายสัตว์น้ าและสินค้าที่มีแหล่งก าเนิดจากสัตว์น้ า
ภายในสหภาพยุโรป ซึ่งครอบคลุม (1) ข้อบังคับของผู้ประกอบการ และผู้ขนส่งสินค้าสัตว์น้ า (2) ข้อก าหนดเพ่ิมเติมด้าน
สุขภาพสัตว์ส าหรับการเคลื่อนย้ายสัตว์น้ า รวมถึงข้อก าหนดในการรับรองและการแจ้งเตือน และ (3) การผลิต การแปรรูป 
และการกระจายสินค้าที่มีแหล่งก าเนิดจากสัตว์น้ า ที่ไม่ใช่สัตว์น้ ามีชีวิต 



ปัญหา/อุปสรรคที่ส่งผลกระทบต่อการส่งออกสินค้าไทย 
 การแก้ไขปัญหาตรวจสอบควบคุมฯ (Imposed Check) 

o บริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนล ฟูดส์ จ ากัด เป็นผู้ส่งออกสินค้าปลาทูน่ากระป๋องของไทยมายัง
สหภาพยุโรป อยู่ในสถานะ Watch List ตั้งแต่ปี 2559 จนถึงปัจจุบัน เนื่องจากในปี 2559 สหภาพยุโรปมีการตรวจ
พบปัญหาการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบฯ จ านวน 6 ครั้ง ส่งผลให้สินค้าของบริษัทฯ ทุกตู้ถูกกักกัน ณ ด่านน าเข้าของ
ประเทศสมาชิกฯ เพ่ือด าเนินการสุ่มตรวจอย่างเข้มงวด (imposed check) หรือการสุ่มตรวจเข้ม 100% ท าให้ผู้น าเข้า
ต้องแบกรับค่าใช้จ่าย รวมทั้งเกิดความล่าช้าในการส่งมอบและกระจายสินค้า 

o สปษ. ยุโรป ได้ประสานงานและหารือกับ DG SANTE กรณี DG SANTE มีหนังสือถึงกรมประมง แจ้ง
เรื่อง การยกเลิกมาตรการสุ่มตรวจอย่างเข้มงวด ( imposed check) ต่อสินค้าปลาทูน่ากระป๋องจากบริษัท สยาม
อินเตอร์เนชั่นแนล ฟูดส์ จ ากัด ของไทย  

o DG SANTE เห็นว่า ผลการตรวจสอบควบคุมสินค้าปลาทูน่ากระป๋องจากบริษัทดังกล่าว ที่ส่งออกไป
ยังสหภาพยุโรปในช่วงที่ผ่านมา และรายงานผลการตรวจสอบปัญหา ( investigation outcome) ที่จัดท าโดยกรม
ประมง เป็นที่น่าพอใจ และเป็นไปตามเงื่อนไขด้านจ านวนการส่งออก (ไม่พบปัญหาจากสุ่มตรวจสินค้านั้น ๆ อย่าง
ต่อเนื่องอย่างน้อยจ านวน ๓๐ ครั้ง ติดต่อกัน) จึงได้ยกเลิกมาตรการสุ่มตรวจอย่างเข้มงวด ( imposed check) ต่อ
สินค้าทูน่ากระป๋องจากบริษัทดังกล่าว 

 การขึ้นบัญชีโรงงานผู้ส่งออกผลิตภัณฑ์สัตว์ปีก (re-listing) TH 07 และ TH 14 
o สปษ. ยุโรป ได้ประสานงานและหารือกับ DG SANTE กรณี DG SANTE มีหนังสือแจ้งผลการพิจารณา

อนุญาตให้ไทยสามารถขึ้นบัญชีโรงงานผู้ส่งออกผลิตภัณฑ์สัตว์ปีก ( re-listing) โรงงานของบริษัท เซ็นทรัล โพลทรีย์ 
โพรเซสซิ่ง จ ากัด (TH 07) และบริษัท บางกอกแร้นช์ จ ากัด (มหาชน) (TH 14)  

o DG SANTE เห็นว่าการด าเนินงานของโรงงานข้างต้นสอดคล้องและเป็นไปตามกฎระเบียบ/มาตรการ
ด้านความปลอดภัยอาหารของสหภาพยุโรป จึงเห็นควรขึ้นบัญชีฯ (re-listing) ให้แก่โรงงาน TH 07 และ TH 14  
4. สถานการณ์ด้านการเกษตรที่ส าคัญของประเทศทีร่ับผิดชอบ 

 ยุทธศาสตร์ความหลากหลายทางชีวภาพของสหภาพยุโรป 
o ยุทธศาสตร์ความหลากหลายทางชีวภาพฉบับใหม่ของ EU มีวัตถุประสงค์เพ่ือปกป้องและฟ้ืนฟู

ธรรมชาติและระบบนิเวศท่ีเสื่อมโทรม รวมทั้งเสริมสร้างความหลากหลายทางชีวภาพของยุโรปภายในปี 2573  
o การปกป้องธรรมชาติ EU มีความประสงค์ที่จะขยายพื้นที่คุ้มครอง (protected areas) ทางบกและ

ทางทะเลจากร้อยละ 26 และร้อยละ 11 ของพ้ืนที่ (ตามล าดับ) เป็นอย่างน้อยร้อยละ 30 ภายในปี 2573 โดย 1 
ใน 3 ของพ้ืนที่คุ้มครอง ดังกล่าวจะได้รับการคุ้มครองอย่างเข้มงวด (strictly protected) เนื่องจากเป็นพ้ืนที่มีความ
หลากหลายทางชีวภาพสูง หรือมีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งจ าเป็นต้องได้รับการคุ้มครอง
เป็นพิเศษ เช่น ผืนป่าดั้งเดิม ป่าพรุ ทุ่งหญ้า พ้ืนที่ชุ่มน้ า และป่าชายเลน ซึ่งมีระบบนิเวศอุดมสมบูรณ์เป็นแหล่งดักจับ/
สะสมก๊าซคาร์บอนที่ส าคัญของธรรมชาติ  

o การฟ้ืนฟูธรรมชาติ  
 จัดการต้นเหตุที่ท าให้ความหลากหลายทางชีวภาพลดลง ฟื้นฟูระบบนิเวศที่เสื่อมโทรม และ

พัฒนา/ปรับปรุงให้อยู่ในสถานะท่ีดีขึ้น 
 สนับสนุนและสร้างแรงจูงใจให้เกษตรกรปฏิบัติตามแนวการเกษตรที่ยั่งยืน     
 ฟ้ืนฟูระบบนิเวศท่ีเสื่อมโทรม        
 สนับสนุนการผลิตพลังงานหมุนเวียนที่ยั่งยืน        
 เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวในเมืองและชานเมือง       
 ลดมลภาวะ      
 จัดการปัญหาชนิดพันธุ์ต่างถิ่น 

 



o แนวทางสนับสนุนการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพใน EU  
 การจัดท ากรอบก ากับดูแลความหลากหลายทางชีวภาพ EU ใหม่ (new European 

biodiversity governance framework) โดยก าหนดอ านาจหน้าที่ ข้อผูกพัน และแผนงาน
ที่ประเทศสมาชิกฯ 

o การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพในเวทีโลก  
 การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพเป็นความท้าทายระดับโลก และจะมีบทบาทส าคัญ

ยิ่งขึ้นในทศวรรษหน้า โดย EU จะท างานร่วมกับ พันธมิตร เพื่อสนับสนุนการปกป้อง
ธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ 

 มาตรฐานเอกชน (private standards) ด้านสินค้าเกษตรและอาหาร 
o มาตรฐานเอกชน (private standards) หมายถึง มาตรฐานที่ ก าหนดขึ้นโดยองค์กรเอกชน หรือ

องค์กรที่ไม่ใช่ภาครัฐต่าง ๆ (เช่น บริษัท NGOs) ซึ่งเป็นมาตรการสมัครใจ (voluntary) เพ่ิมเติม (top up) จาก
ข้อก าหนดภาครัฐ เพ่ือควบคุมการผลิต การแปรรูป การจัดหา การบรรจุหีบห่อ การขนส่ง การบริการ รวมถึงการ
จัดการด้านอ่ืน ๆ ในห่วงโซ่อาหาร เพ่ือให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ก าหนด หรือความต้องการ/ค่านิยมของตลาด 
อย่างไรก็ตาม มาตรฐานเอกชนบางประเภทได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางจนกลายเป็นบรรทัดฐานที่ผู้ผลิต/ผู้ส่งออก
ต้องปฏิบัติตาม อาทิ มาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GlobalG.A.P.) มาตรฐานความปลอดภัยอาหาร 
(SQF1000/SQF2000) และมาตรฐานการประมงที่ยั่งยืน (Marine Stewardship Council) เป็นต้น 

o ปัจจุบันห้างสรรพสินค้ารายใหญ่ในสหภาพยุโรปบางแห่งเริ่มมีการก าหนดให้สินค้าเกษตรและอาหาร 
(บางรายการ) ที่ประสงค์วางจ าหน่าย ต้องปฏิบัติตามมาตรฐานเอกชนที่ห้างฯ เป็นผู้ก าหนด ซึ่งสอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาด อาทิ มาตรฐาน Nature’s Choice ของเทสโก้ (ครอบคลุมมาตรฐาน GAP การด าเนินการที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม และการให้ความส าคัญต่อสุขภาพและสวัสดิภาพแรงงาน) มาตรฐาน Filières Qualité ของคาร์ฟูร์ 
(ครอบคลุมมาตรฐานด้านความปลอดภัยอาหาร มาตรการด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพสัตว์ สวัสดิภาพสัตว์ และความ
ยั่งยืน) และ Field-to-Fork ของ M&S (ครอบคลุมมาตรฐานด้านความปลอดภัยอาหาร มาตรการด้านสิ่งแวดล้อม 
สุขภาพสัตว์ และสวัสดิภาพสัตว์) 

o ในอนาคตผู้ประกอบการห้างสรรพสินค้าในสหภาพยุโรปมีแนวโน้มที่จะพัฒนา/บังคับใช้มาตรฐาน
เอกชนต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับทิศทางการด าเนินงานและนโยบายของสหภาพยุโรป อาทิ European Green Deal 
ยุทธศาสตร์ความหลากหลายทางชีวภาพ ยุทธศาสตร์ Farm to Fork และมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งอาจเป็นการกีด
กันทางด้านการค้า/อุปสรรคทางการค้าต่อเกษตรกรหรือผู้ประกอบการรายย่อยในประเทศท่ีสาม 

 แผนฟื้นฟูเศรษฐกิจของสหภาพยุโรป (EU recovery plan) จากวิกฤติการณ์ COVID-19 
o สหภาพยุโรป (EU) ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 

หรือ COVID-19 ท าให้ GDP ในไตรมาสที่ 2 ของปี 2563 ลดลงถึงร้อยละ 15 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปี 
2562 และเศรษฐกิจตลอดทั้งปี 2563 มีแนวโน้มลดลงมากกว่าร้อยละ 7 อย่างไรก็ตาม หากมีการแพร่ระบาดรอบ 2 
และประเทศสมาชิกฯ จ าเป็นต้องบังคับใช้มาตรการปิดเมืองอีกครั้ง อาจท าให้เศรษฐกิจของ EU ในปีนี้หดตัวถึงร้อยละ 
16 ซึ่งเป็นการทรุดตัวหนักสุดนับตั้งแต่ภาวะเศรษฐกิจตกต่ าครั้งใหญ่ (Great Depression) 

o ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป (EU) ทั้ง 27 ประเทศ ได้ร่วมประชุมหารือเรื่อง “แผนฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ
สหภาพยุโรป (EU recovery plan)” ที่น าเสนอโดยคณะกรรมาธิการยุโรป ซึ่งเป็นมาตรการเร่งด่วน เพ่ือช่วยเหลือภาค
ส่วนต่าง ๆ ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤติการณ์ COVID-19 รวมทั้งเพ่ือเสริมสร้างความแข็งแกร่งของตลาดร่วม และ
น าพายุโรปไปสู่เส้นทางที่ยั่งยืน มีความยืดหยุ่น และเป็นธรรม 

o คณะมนตรียุโรป (European Council) ได้มีมติอนุมัติวงเงินเพ่ือการฟ้ืนฟูและกระตุ้นเศรษฐกิจ EU 
ซึ่งแบ่ง เป็น 2 ส่วน คือ Next Generation EU รวม 7.5 แสนล้านยูโร และ Multiannual financial framework for 
2021- 2027 (MFF) รวม 1.074 ล้านล้านยูโร อย่างไรก็ตาม ข้อตกลงของคณะมนตรียุโรปจะต้องผ่านความ
เห็นชอบจากสภายุโรป (European Parliament) ก่อน โดยคาดว่าคณะมนตรียุโรปและสภายุโรปจะหาข้อสรุปร่วมกัน
ได้ภายในปี 2563 เพ่ือให้งบประมาณเริ่มใช้ได้ตั้งแต่ต้นปีหน้าเป็นต้นไป 



o แผนฟ้ืนฟูเศรษฐกิจของสหภาพยุโรป (EU recovery plan)”  ผ่าน Next Generation EU อาจถือ
เป็นโอกาสที่ดีของสหภาพยุโรปในการผลักดันการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง และพัฒนาภาคส่วนต่าง ๆ ไปในทิศทางที่
สอดคล้องกับนโยบายหลักของคณะกรรมาธิการยุโรปชุดปัจจุบัน อาทิ European Green Deal ยุทธศาสตร์ความ
หลากหลายทางชีวภาพ ยุทธศาสตร์ Farm to Fork เศรษฐกิจหมุนเวียน และสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้ก าหนดเป็นเงื่อนไขหลัก
ในการรับการสนับสนุนความช่วยเหลือ 

 การแจ้งเตือนโรคระบาดในปศุสัตว์ของสหภาพยุโรป 
o บัลแกเรีย : ตรวจพบโรคอหิวาต์สุกรอัฟริกัน (African swine fever) ในฟาร์มหมู 
o เอสโตเนีย : ตรวจพบโรคอหิวาต์สุกรอัฟริกัน (African swine fever) ในหมูป่า 
o ฮังการี : ตรวจพบโรคอหิวาต์สุกรอัฟริกัน (African swine fever) ในหมูป่า 
o ลัตเวีย : ตรวจพบโรคอหิวาต์สุกรอัฟริกัน (African swine fever) ในฟาร์มหมูและหมูป่า 
o ลิทัวเนีย : ตรวจพบโรคอหิวาต์สุกรอัฟริกัน (African swine fever) ในฟาร์มหมูและหมูป่า 
o โปแลนด์ : ตรวจพบโรคอหิวาต์สุกรอัฟริกัน (African swine fever) ในฟาร์มหมูและหมูป่า 
o โรมาเนีย : ตรวจพบโรคอหิวาต์สุกรอัฟริกัน (African swine fever) ในฟาร์มหมแูละหมูป่า 
o สโลวาเกีย : ตรวจพบโรคอหิวาต์สุกรอัฟริกัน (African swine fever) ในฟาร์มหมูและหมูป่า 

 

 
 

 


