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รายงานสถานการณ์การค้าสนิค้าเกษตร (Situation Report) ประจำเดือนกันยายน 2564 
สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำสหภาพยุโรป 

 
1. มูลค่าการค้าสินค้าเกษตรระหว่างไทยกับสหภาพยุโรป (ข้อมูลเดือนกรกฎาคม 2564) 
สถิติการค้า - สหภาพยุโรป 

• ในเดือนกรกฎาคม 2564 สหภาพยุโรปนำเข้าสินค้าเกษตรจากประเทศไทย (รวมยางพารา)  7,831.7 ล้านบาท
หรือคิดเป็นปริมาณรวม 95,279 ตัน (เพิ่มขึ้นจากเดือนมิถุนายน 2564 ประมาณ 480 ล้านบาท หรือปริมาณ
เพ่ิมข้ึนรวม 1,992 ตัน) 

• เมื ่อเทียบกับเดือนที่ผ ่านมา (มิ.ย. 64) มูลค่าการนำเข้าจากไทยเพิ ่มขึ ้นร้อยละ 5 หรือ 388.5 ล้านบาท  
โดยสินค้าเกษตรที่สหภาพยุโรปนำเข้าจากไทยเพิ่มขึ้น ได้แก่ ยางธรรมชาติ อาหารสุนัขและแมว ข้าว แผ่นยาง
รมควัน อาหารปรุงแต่ง ปลาหมึกแช่แข็ง พืชผัก/ผลไม้/ลูกนัตปรุงแต่ง กุ้งแปรรูป ตามลำดับ ส่วนสินค้าเกษตร 
ทีส่หภาพยุโรปนำเข้าจากไทยลดลง ได้แก่ ไก่แปรรูป เนื้อไก ่ปลาทูน่ากระป๋อง กุ้งแช่แข็ง และสับปะรดกระป๋อง 

• เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา (ก.ค. 63)  มูลค่าการนำเข้าจากไทยเพิ่มขึ้นร้อยละ 32 หรือ 1,890.2 
ล้านบาท โดยสินค้าเกษตรที่สหภาพยุโรปนำเข้าจากไทยเพ่ิมขึ้น ได้แก่ ยางธรรมชาติ ยางแผ่นรมควัน ปลาหมึก
แช่แข็ง ไก่แปรรูป สับปะรดกระป๋อง อาหารสุนัขและแมว เนื้อไก่ อาหารปรุงแต่ง พืชผัก/ผลไม้/ลูกนัตปรุงแต่ง 
ตามลำดับ ส่วนสินค้าที่สหภาพยุโรปมีมูลค่านำเข้าจากไทยลดลง ได้แก่ ปลาทูน่ากระป๋อง ข้าว กุ้งแช่แข็ง และ
กุ้งแปรรูป  
 ข้อมูลจาก : International trade, EUROSTAT database ณ เดือนกันยายน 2564  

            * EUROSTAT database ยังไม่มีการรายงานข้อมูลสถิติที่เป็นปจัจุบนัสำหรับเดือนสิงหาคม – เดือนกันยายน 2564 

สถิติการค้า - สหราชอาณาจักร 
• ในเดือน ก.ค. 64 สหราชอาณาจักรนำเข้าสินค้าเกษตรจากประเทศไทย (รวมยางพารา) รวม 2,701.2 ล้านบาท

หรือคิดเป็นปริมาณรวม 26,785 ตัน โดยนำเข้าไก่แปรรูปจากไทยมากที่สุด 
• เมื่อเทียบกับเดือนที่ผ่านมา (มิ.ย. 64) มูลค่าการนำเข้าจากไทยลดลงร้อยละ 23 หรือ 796.3 ล้านบาท โดยสินค้า

เกษตรที่สหราชอาณาจักรนำเข้าจากไทยลดลง ได้แก่ ไก่แปรรูป กุ้งแปรรูป เนื้อสัตว์ปีกอื่นๆปรุงแต่ง ชิ้นเนื้อ
และส่วนอื่นของไก่แช่แข็ง  อาหารปรุงแต่งอื่นๆ ซอสและของปรุงแต่งสำหรับทำซอส ส่วนสินค้าเกษตรที่ 
สหราชอาณาจักรนำเข้าจากไทยเพิ่มขึ้น ได้แก่ กุ้งแช่แข็ง อาหารสุนัขและแมว ปลาทูน่ากระป๋อง เส้นพาสต้า 
ทำให้สุกหรือปรุงแต่ง ข้าวโพดหวาน เพสทรี/เค้กและขนมเบเกอรี่อ่ืนๆ และข้าว  
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• เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา (ก.ค. 63)  มูลค่าการนำเข้าจากไทยเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 หรือ 125 ล้านบาท 
โดยสินค้าเกษตรที่สหราชอาณาจักรนำเข้าจากไทยเพิ่มขึ้น ได้แก่ ไก่แปรรูป อาหารสุนัขและแมว กุ้งแช่แข็ง 
อาหารปรุงแต่งอ่ืนๆ เส้นพาสต้าทำให้สุกหรือปรุงแต่ง ข้าวโพดหวาน เนื้อสัตว์ปีกอ่ืนๆปรุงแต่ง ชิ้นเนื้อและส่วน
อื่นของไก่แช่แข็ง ตามลำดับ ส่วนสินค้าเกษตรที่สหราชอาณาจักรนำเข้าจากไทยลดลง ได้แก่ ปลาทูน่ากระปอ๋ง 
กุ้งแปรรูป เพทรี/เค้กและขนมเบเกอรี่อื่นๆ ซอสและของปรุงแต่งสำหรับทำซอส และข้าว 

ประเทศคู่แข่งสำคัญในการส่งออกสินค้าเกษตรและอาหาร 20 อันดับแรกของไทยไปยังสหภาพยุโรป (27 ประเทศ) 
(เดือนกรกฎาคม 2564) 

  

ข้อมูลจาก : https://www.uktradeinfo.com/trade-data ณ เดือนตุลาคม 2564 

ท่ีมาข้อมูล : International trade, EUROSTAT database ณ เดือนตุลาคม 2564 
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ประเทศคู่แข่งสำคัญในการส่งออกสินค้าเกษตรและอาหาร 20 อันดันแรกของไทยไปยังสหราชอาณาจักร (เดือนกรกฎาคม 
2564) 

2. สถานการณ์การค้าสินค้าเกษตรที่สำคัญและแนวโน้ม 

การตรวจพบปัญหาสารตกค้าง/ไม่ได้มาตรฐานด้านสุขอนามัย/เชื้อจุลินทรีย์/ในสินค้าเกษตรในสหภาพยุโรป 
(กรกฎาคม 2564) 

• ในเดือนกันยายน 2564 จากรายงานการแจ้งเตือน (Rapid Alert System) ของสหภาพยุโรป (EU) พบสินค้าเกษตร
และอาหารที่มีปัญหา จำนวน 388 รายการ แบ่งเป็น สินค้าที่วางขายในท้องตลาดแล้ว (Alert notifications) จำนวน 
125 รายการ สินค้าที่ยังไม่ได้วางขายในท้องตลาด (Information notification) จำนวน 169 รายการ สินค้าที่ถูก
ควบคุม ณ ด่านนำเข้า (Border rejection) จำนวน 92 รายการ และการแจ้งข่าวให้ทราบ (news) จำนวน 2 รายการ 
• สหภาพยุโรปตรวจพบสินค้าเกษตรและอาหารที่มีปัญหาจากไทยในเดือนกันยายน 2564 จำนวน 1 รายการ ดังนี้ 

- สวิสเซอร์แลนด์แจ้งพบสารตกค้างจากสารปราบศัตรูพืช cypermethrin ในพริก (capsicum spp.) โดยสุ่ม
ตรวจพบปริมาณสารตกค้างเกินกำหนด จากที่กำหนด 0.5 mg/kg – ppm ตรวจพบ 6 mg/kg – ppm  

 

ท่ีมาข้อมูล : UK Trade Info, Overseas trade data table ณ เดือนตุลาคม 2564 
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ปัญหาการตรวจพบศัตรูพืชกักกันในสินค้าพืช/ผลไม้ (สิงหาคม – กันยายน 2564)   
• สหภาพยุโรปพบปัญหาศัตรูพืชกักกันในสินค้าพืช/ผลไม้ทั้งหมดตลอดเดือนสิงหาคม - กันยายน 2564 จำนวน 

452 รายการ โดยในเดือนสิงหาคมประเทสคอสตาริก้าถูกตรวจพบปัญหาดังกล่าวมากที่สุด คือ 180 รายการ และเดือน
กันยายนสหรัฐอเมริกาถูกตรวจพบปัญหาดังกล่าวมากท่ีสุด คือ 15 รายการ 

• สหภาพยุโรปตรวจพบปัญหาศัตรูพืชกักกันในสินค้าพืช/ผลไม้จากไทย จำนวน 9 รายการ ดังนี้ 
▪ ตรวจพบแมลงหวี่ขาวยาสูบ (Bemisia tabaci) ในคื่นช่าย 
▪ ตรวจพบแมลงหวี่ขาวยาสูบ (Bemisia tabaci) ในผักแพว 3 รายการ 
▪ ตรวจพบแมลงหวี่ขาวยาสูบ (Bemisia tabaci) ในพืชผัก 2 รายการ 
▪ ตรวจพบแมลงหวี่ขาวยาสูบ (Bemisia tabaci) ในพริกไทย  
▪ ตรวจพบแมลงหวี่ขาว (Dialeuropora decempuncta) ในพริกไทย  
▪ ตรวจพบแมลงวันผลไม ้(Dialeuropora decempuncta) ในบวบขม 

3. ประเด็นปัญหา อุปสรรค และปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อการค้าสินค้าเกษตรของไทย 

กฎระเบียบ/มาตรการของสหภาพยุโรปที่อาจส่งผลกระทบต่อการค้าสินค้าเกษตรของไทย 

• Commission Delegated Regulation (EU) 2021/1374 ว ่ าด ้ วย การปร ับแก้  Regulation (EC) No 853/2004 
ภาคผนวก III ว่าด้วย ข้อกำหนดสุขอนามัยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับอาหารที่มีแหล่งกำเนิดจากสัตว์ ใน EU Official 
Journal L 297/1 โดยกฎระเบียบดังกล่าวมีผลบังคับใช้ 20 วัน หลังจากท่ีประกาศใน EU Official Journal (ประกาศ 
ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2564) 
• Council Decision (EU) 2021/1345 ว่าด้วย การเปิดเจรจากับประเทศอาร์เจนตินา ออสเตรเลีย แคนาดา 

คอสตาริกา อินเดีย อิสราเอล ญี่ปุ่น นิวซีแลนด์ เกาหลีใต้ ตูนิเซีย และสหรัฐอเมริกา เพื่อบรรลุข้อตกลงทางการค้า
สินค้าอินทรีย์ ทั้งนี้ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ และชิลี ซึ่งปรากฏอยู่ในบัญชีรายชื่อ Regulation (EC) No 1235/2008 
ภาคผนวก III แล้วนั้น สหภาพยุโรปจึงไม่มีความจำเป็นต้องเปิดการเจรจากับ 2 ประเทศดังกล่าว  
• คณะกรรมาธิการยุโรปเห็นชอบให้ phytomenadione เป็นสารเสริมในอาหารสัตว์ (feed additive) ภายใต้

กลุ่มสารเสริมทางโภชนาการ (nutritional additives) โดยมีหน้าที่เป็นวิตามิน โปรวิตามิน และสารเคมีที่มีผลคล้ายคลึง 
(vitamins, pro-vitamins and chemically well-defined substances having similar effect) เป็นแหล่งวิตามิน K1 
โดยอนุญาตให้ใช้กับม้า เป็นระยะเวลา 10 ปี ตั้งแต่วันที่กฎระเบียบฯ มีผลบังคับใช้ไปจนถึงวันที่ 19 กันยายน 2574 
กฎระเบียบดังกล่าวมีผลบังคับใช้ 20 วัน หลังจากที่ประกาศใน EU Official Journal (ประกาศ ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2564) 
• คณะกรรมาธิการยุโรปประกาศ Commission Implementing Regulation (EU) 2021/1378 ว่าด้วย ข้อกำหนด

เสริมในการบังคับใช้ Regulation (EU) 2018/848 กฎระเบียบอินทรีย์ (ฉบับใหม่) ด้านการออกหนังสือรับรองให้แก่
ผู้ประกอบการและผู้ส่งออกในประเทศที่สาม ในการนำเข้าสินค้าอินทรีย์และสินค้าที่อยู่ในช่วงปรับเปลี่ยน และการกำหนด
บัญชีรายชื่อหน่วยงานควบคุมภาครัฐและเอกชน ใน EU Official Journal L 297/24 กฎระเบียบดังกล่าวมีผลบังคับ
ใช้ 20 วัน หลังจากที่ประกาศใน EU Official Journal (ประกาศ ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2564) และปรับใช้ตั้งแต่วันที่ 
1 มกราคม 2565 เป็นต้นไป   
• คณะกรรมาธิการยุโรปได้ประกาศ Commission Implementing Regulation (EU) 2021/1451 ว่าด้วย การไม่

อนุญาตให้ dimethyl sulphide เป็นสารตั้งต้น (Basic Substance) ในผลิตภัณฑ์อารักขาพืช ใน EU Official Journal L 
313/28 โดยกฎระเบียบดังกล่าวมีผลบังคับใช้ 20 วัน หลังจากที่ประกาศใน EU Official Journal (ประกาศ ณ วันที่ 
6 กันยายน 2564) 
• คณะกรรมาธิการยุโรปเห็นชอบให้ Preparation of Bacillus licheniformis DSM 28710 เป็นสารเสริมใน

อาหารสัตว์ ภายใต้กลุ่ม zootechnical additives เพื่อช่วยควบคุมเชื้อในกระเพาะ (gut flora stabilisers) และ
อนุญาตให้ใช้กับไก่ไข่ สัตว์ปีกวัยเยาว์เลี้ยงเพื่อไข่ สัตว์ปีกเลี้ยงเพื่อผสมพันธุ์ ยกเว้นไก่งวง และนกสวยงาม เป็นระยะเวลา 
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10 ปี ตั้งแต่วันที่กฎระเบียบฯ มีผลบังคับใช้ไปจนถึงวันที่ 19 กันยายน 2574 โดยกฎระเบียบดังกล่าวมีผลบังคับใช้ 20 
วัน หลังจากท่ีประกาศใน EU Official Journal (ประกาศ ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2564) 
• คณะกรรมาธิการยุโรปเห็นชอบให้ต่ออายุ Clostridium butyricum FERM BP-2789 เป็นสารเสริมในอาหารสัตว์ 

(feed additive) ภายใต้กลุ่ม zootechnical additives เพ่ือช่วยควบคุมเชื้อในกระเพาะ (gut flora stabilisers) เป็น
ระยะเวลา 10 ปี โดยอนุญาตให้ใช้กับไก่เพ่ือขุน ไก่เลี้ยงเพ่ือไข่ สัตว์ปีกวัยเยาว์ (ยกเว้นนกเลี้ยงเพ่ือไข่) ลูกสุกรและสุกร
วัยเยาว์ ไก่งวง และไก่งวงเลี้ยงผสมพันธุ์ ตั้งแต่วันที่กฎระเบียบฯ มีผลบังคับใช้ไปจนถึงวันที่ 19 กันยายน 2574 และ 
เห็นชอบให้ต่ออายุ preparation of Enterococcus faecium DSM 7134 เป็นสารเสริมในอาหารสัตว์ (feed additive) 
ภายใต้กลุ่ม zootechnical additives เพื่อช่วยควบคุมเชื้อในกระเพาะ (gut flora stabilisers) เป็นระยะเวลา 10 ปี 
โดยอนุญาตให้ใช้กับไก่เพ่ือขุน ตั้งแต่วันที่กฎระเบียบฯ มีผลบังคับใช้ไปจนถึงวันที่ 21 กันยายน 2574 
• คณะกรรมาธิการยุโรปเห็นชอบให้ต่ออายุการใช้สาร calcium carbonate  ซึ่งเป็นสารออกฤทธิ์ในผลิตภัณฑ์

อารักขาพืชที่มีความเสี่ยงต่ำ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564  -  31 ตุลาคม 2579 โดยให้ขยายขอบเขตการใช้งานจากเดิม
ที่เป็นเพียงสารขับไล่แมลง (repellent) ให้ครอบคลุมถึงการเป็นส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์อารักขาพืช อย่างไรก็ตาม 
สารดังกล่าวอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงจากการใช้งาน ผู้ใช้งานจึงควรสวมใส่ชุดป้องกันที่เหมาะสม กฎระเบียบดังกล่าวมี
ผลบังคับใช้ 20 วัน หลังจากที่ประกาศใน EU Official Journal (ประกาศ ณ วันที่ 6 กันยายน 2564) และให้ปรับใช้
ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป 
• คณะกรรมาธิการยุโรปเห็นชอบให้ต่ออายุการใช้สาร potassium hydrogen carbonate ซึ่งเป็นสารออกฤทธิ์

ในผลิตภัณฑ์อารักพืชที่มีความเสี่ยงต่ำ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564  -  31 ตุลาคม 2579 โดยให้ขยายขอบเขตการ
ใช้งานจากเดิมที่เป็นเพียงสารกำจัดเชื้อรา (fungicide) หรือสารกำจัดแมลง (insecticide) ให้ครอบคลุมถึงการเป็น
ส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์อารักขาพืช กฎระเบียบดังกล่าวมีผลบังคับใช้ 20 วัน หลังจากที่ประกาศใน EU Official 
Journal (ประกาศ ณ วันที่ 6 กันยายน 2564) และให้ปรับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 
• คณะกรรมาธิการยุโรปประกาศ Commission Delegated Regulation (EU) 2021/1422 ว่าด้วย การปรับแก้ 

Delegated Regulation (EU) 2019/624 เกี่ยวกับการรับรองในกรณีการเชือดสัตว์ ณ โรงเลี้ยงสัตว์ ใน EU Official 
Journal L 307/1 กฎระเบียบดังกล่าวมีผลบังคับใช้ 20 วัน หลังจากที่ประกาศใน EU Official Journal (ประกาศ  
ณ วันที่ 1 กันยายน 2564) 
• คณะกรรมาธิการยุโรปประกาศ Commission Implementing Regulation (EU) 2021/1469 ว่าด้วย การปรับแก้ 

Implementing Regulation (EU) 2020/2235 เกี ่ยวกับรูปแบบหนังสือรับรองสุขอนามัยสัตว์  และการปรับแก้ 
Implementing Regulation (EU) 2021/404 และ Implementing Regulation (EU) 2021/405 เกี ่ยวกับบัญชี
รายชื่อประเทศท่ีสามในการนำเข้าสินค้าสินค้าที่มีแหล่งกำเนิดจากสัตว์ที่ส่งออก/และส่งกลับไปยังสหภาพยุโรปอีกครั้ง 
ใน EU Official Journal L 321/21 กฎระเบียบดังกล่าวมีผลบังคับใช้ 1 วัน หลังจากที่ประกาศใน EU Official 
Journal (ประกาศ ณ วันที่ 13 กันยายน 2564) 
• คณะกรรมาธิการยุโรปเห็นชอบให้ manganese chelate of lysine และ glutamic acid เป็นสารเสริมในอาหารสัตว์ 

(feed additive) ภายใต้กลุ่มสารเสริมทางโภชนาการ (nutritional additives) โดยมีหน้าที่เป็น ‘compounds of 
trace elements’ เป็นระยะเวลา 10 ปี โดยอนุญาตให้ใช้กับสัตว์ทุกชนิด ตั้งแต่วันที่กฎระเบียบฯ มีผลบังคับใช้ไป
จนถึงวันที่ 21 กันยายน 2574 กฎระเบียบดังกล่าวมีผลบังคับใช้ 20 วัน หลังจากที่ประกาศใน EU Official Journal 
(ประกาศ ณ วันที่ 1 กันยายน 2564) 
• คณะกรรมาธิการยุโรปเห็นชอบให้ต่ออายุการใช้สาร potassium hydrogen carbonate ซึ่งเป็นสารออกฤทธิ์

ในผลิตภัณฑ์อารักขาพืชที่มีความเสี่ยงต่ำ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 - 31 ตุลาคม 2579 โดยให้ขยายขอบเขต
การใช้งานจากเดิมที่เป็นเพียงสารกำจัดเชื ้อรา ( fungicide) หรือสารกำจัดแมลง (insecticide) ให้ครอบคลุมถึง 
การเป็นส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์อารักขาพืช กฎระเบียบดังกล่าวมีผลบังคับใช้ 20 วัน หลังจากที่ประกาศใน EU 
Official Journal (ประกาศ ณ วันที่ 6 กันยายน 2564) และให้ปรับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป 
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• คณะกรรมาธิการยุโรปประกาศ Commission Implementing Regulation (EU) 2021/1449 ว่าด้วย การปรับปรุง 
Implementing Regulation (EU) No 540/2011 ด้านการขยายระยะเวลาการอนุญาตสารออกฤทธิ์ (Active Substances) 
จำนวน 38 รายการ ที่จะสิ้นสุดลงในช่วงเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2564 ซึ่งการต่ออายุการอนุญาตใช้งานสารดังกลา่ว
ยังอยู่ระหว่างการดำเนินการ และจำต้องใช้เวลาในการพิจารณา จึงเห็นควรให้ขยายระยะเวลาการใช้สารทั้ง 38 รายการ 
เป็นการชั่วคราว ไปจนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2565/30 พฤศจิกายน 2565/31 ธันวาคม 2565 กฎระเบียบดังกล่าวมีผล
บังคับใช้ 3 วันหลังจากท่ีประกาศใน EU Official Journal (ประกาศ ณ วันที่ 6 กันยายน 2564) เป็นต้นไป 
• คณะกรรมาธิการยุโรปประกาศ Commission Implementing Regulation (EU) 2021/1688 ว่าด้วย การปรับปรุง 

Implementing Regulation (EU) 2020/1201 ด้านการกำหนดรายชื่อพืชอาศัย (host plants) พืชที่ระบุ (specified 
plants) และการทดสอบเพื่อระบุเชื้อแบคทีเรีย Xylella fastidiosa  ใน EU Official Journal L 332/6 กฎระเบียบ
ดังกล่าวมีผลบังคับใช้ 20 วันหลังจากท่ีประกาศใน EU Official Journal (ประกาศ ณ วันที่ 21 กันยายน 2564) 
• คณะกรรมาธิการยุโรปเห็นชอบอนุญาตการใช้สาร Bacillus amyloliquefaciens strain AH2 ซึ่งเป็นสารออกฤทธิ์

ในผลิตภัณฑ์อารักขาพืชที่มีความเสี่ยงต่ำ ตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน 2564 - 27 กันยายน 2579 กฎระเบียบดังกล่าว 
มีผลบังคับใช้ 20 วัน หลังจากท่ีประกาศใน EU Official Journal (ประกาศ ณ วันที่ 7 กันยายน 2564) 
• คณะกรรมาธิการยุโรปประกาศ Commission Implementing Regulation (EU) 2021/1471 ว่าด้วย การปรับ

และแก้ไข Implementing Regulation (EU) 2020/2235 และ (EU) 2020/2236 เกี่ยวกับรูปแบบหนังสือรับรอง
สุขอนามัยสัตว์/หนังสือรับรองในการนำเข้าสินค้าที่มีแหล่งกำเนิดจากสัตว์ เพื่ออ้างถึงมาตรการแห่งชาติในการลด
ผลกระทบจากโรคสัตว์น้ำเพาะเลี้ยง และบัญชีรายชื่อประเทศที่สาม ภูมิภาค หรือเขตของประเทศที่สามที่อนุญาต  
ให้ส่งออกสัตว์และสินค้าไปยังสหภาพยุโรป ใน EU Official Journal L 326/1 กฎระเบียบดังกล่าวมีผลบังคับใช้ 3 วัน 
หลังจากท่ีประกาศใน EU Official Journal (ประกาศ ณ วันที่ 15 กันยายน 2564) 

********************************************** 
นโยบายและสถานการณ์ต่างๆ  
• สถานการณ์ด้านสินค้าแมลงเพ่ือการบริโภคในสหภาพยุโรป  

o  การเปิดตลาดในระดับสหภาพยุโรป  
 ยังอยู่ในขั้นตอนการนำเสนอเอกสารทางวิชาการและการพิจารณา Risk Assessment จาก European 

Food Safety Authority-EFSA) ซึ่งหากแล้วเสร็จ ไทยจึงจะสามารถส่งออกจิ้งหรีดไปยังประเทศสมาชิกสหภาพยโุรป 
27 ประเทศได้อย่างเป็นทางการ 

o การเปิดตลาดในแต่ละประเทศสมาชิก 
ประเทศที่ไทยสามารถส่งออกได้ คือ เบลเยียม เนเธอร์แลนด์ เดนมาร์ก ฟินแลนด์ และสาธารณรัฐเชก  

โดยเป็นการอนุญาตภายใต้ Transitional Period ซึ่งมีเง่ือนไขที่ต้องปฏิบัติตามแตกตา่งกันออกไป  
• สหภาพยุโรปเตรียมลงมติให้ตั๊กแตนเป็นแมลงอันดับสองท่ีมีความปลอดภัยต่อการบริโภค 

ในวันที่ 28 กันยายน 2564 คณะกรรมาธิการยุโรปได้เสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการด้านพืช สัตว์ อาหาร 
และอาหารสัตว ์ (EU Standing Committee on Plants, Animals, Food and Feed) พิจารณาลงมติเห็นชอบ 
ให้ต๊ักแตน (Migratory Locust) มีความปลอดภัยต่อการบริโภค ซึ่งสืบเนื่องจากการที่ EFSA ได้แถลงผลการพิจารณา
เอกสารข้อมูล (dossier) ของบริษัทเอกชนของเนเธอร์แลนด์รายหนึ่ง ภายหลังจากที ่EFSA มีมติให้ตั๊กแตน (แช่แข็ง อบแห้ง 
และบดละเอียด) เป็นแมลงที่มีความปลอดภัยต่อการบริโภคและสามารถใช้เป็นอาหารส่วนประกอบของอาหารได้  
โดยนับเป็นแมลงชนิดที่สอง (รองจากหนอนนก) ที่ EFSA ให้การรับรองด้านความปลอดภัยอาหาร ซึ่งหลังจากนี้
คณะกรรมาธิการยุโรปจะดำเนินการออกกฎระเบียบรับรองการขึ้นทะเบียนตั๊กแตนเป็นอาหารใหม่ต่อไป 
• การประกาศใช้ยุทธศาสตร์ป่าไม้ฉบับใหม่ของสหภาพยุโรป  

ยุทธศาสตร์ฉบับนี้เน้นการสนับสนุนบทบาทและประโยชน์ของป่าไม้ทั้งในมิติเศรษฐกิจและสังคม เช่น การส่งเสริม
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศเพ่ือส่งเสริมการจ้างงาน การให้สังคม/ชุมชนเป็นผู้ดูแลป่าไม้ในฐานะเป็นแหล่งรายได้ที่ขับเคลื่อน
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เศรษฐกิจ กำหนดแนวทางการปกป้อง ฟื้นฟู และขยายป่าไม้ในยุโรป เพื่อใช้เป็นกลไกต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ ยับยั้งการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ นอกจากนี้ ยังมีแผนการดำเนินงานในด้านต่างๆ ครอบคลุม
การดำเนินงานตั้งแต่การพัฒนาองค์ความรู้ของภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการดูแล ป่าไม้ การสร้างแรงจูงใจทางการเงินด้วย
การให้ผลตอบแทนต่อผู้พิทักษ์ป่า การส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรม การพัฒนาการจัดเก็บข้อมูลให้สามารถติดตาม
สถานะของป่าไม้ได้ โดยยุทธศาสตร์ฉบับนี้จะใช้เป็นแนวทางการดำเนินงานไปจนถึงปี พ.ศ. 2573  
4. สถานการณ์ด้านการเกษตรที่สำคัญของประเทศทีร่ับผิดชอบ  

• การแจ้งเตือนโรคระบาดในปศุสัตว์ของสหภาพยุโรป (ข้อมูลในเดือนกันยายน 2564)  
o โรคอหิวาต์สุกรอัฟริกัน (African swine fever: ASF) คือ  

o ตรวจพบ ASF ในฟาร์มหมู โดยเรียงลำดับจากน้อยไปมาก คือ บัลแกเรีย สโลวาเกีย โปแลนด์ โรมาเนีย 
o ตรวจพบ ASF ในหมูป่า โดยเรียงลำดับจากน้อยไปมาก คือ เอสโตเนีย ลิทัวเนีย บัลแกเรีย ลัตเวีย 

โรมาเนีย สโลวาเกีย เยอรมนี โปแลนด์ ฮังการ ี
o โรคไข้หวัดนกชนิดรุนแรง (HPAI) ใน Non-Commercial Farm ใน 6 ประเทศ โดยเรียงลำดับจากน้อยไปมาก 

คือ ลักเซมเบิร์ก เบลเยียม ฝรั่งเศส ฟินแลนด์ เนเธอร์แลนด์ สวีเดน  
5. อ่ืนๆ  

• การเข้าร่วมการจัดงาน Amazing Thai Festival จัดขึ้นในวันที่ 11 – 12 กันยายน 2564 ณ เมือง Laakdal 
ราชอาณาจักรเบลเยียม 

o งาน Amazing Thai Festival เป็นงานแสดงสินค้าและผลิตภัณฑ์ไทยดำเนินการจัดงานโดยทีมผู้จัดงานที่มี
ชื่อเสียงและจัดงานนิทรรศการไทยประสบความสำเร็จมาแล้วเป็นประจำทุกปี ซึ่งในครั้งนี้มีผู้สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมงาน
กว่า 8,000 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 ยังได้นำเอกสารประชาสัมพันธ์พืช ผัก ผลไม้ไทย เมนูอาหารไทย และเอกสารแหล่งจำหน่าย
สินค้าเกษตรและอาหารไทยในเบลเยียมและพื้นที่ใกล้เคียง ประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริโภคท้องถิ่นที่มาร่วมงานได้รับทราบ
ข้อมูล โดยมีผู้สนใจเป็นจำนวนมาก 

สปษ. ยุโรป ได้รับการติดต่อจากบริษัท Tang Frères ซึ่งเป็นห้างจำหน่ายสินค้าเกษตรและอาหารเอเชียชั้นนำ
ของฝรั่งเศสและยุโรป สนใจที่จะขยายตลาดผลิตภัณฑ์ Bio/Organics จากไทย และ สปษ. ยุโรปได้ส่งตัวอย่างผลิตภัณฑ์
สินค้าชาใบหม่อนที่ได้รับการสนับสนุนจากกรมหม่อนไหม ซึ่งได้รับตาม EU Organics พร้อมทั้งข้อมูลที่เกี ่ยวข้อง 
ให้บริษัทฯ ได้พิจารณาการนำเข้าเพ่ือจำหน่ายในร้านค้าของบริษัทอีกด้วย  

 


