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รายงานสถานการณ์การค้าสนิค้าเกษตร (Situation Report) ประจำเดือนสิงหาคม 2564 
สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำสหภาพยุโรป 

 
1. มูลค่าการค้าสินค้าเกษตรระหว่างไทยกับสหภาพยุโรป (ข้อมูลเดือนมิถุนายน 2564) 
สหภาพยุโรป 

• ในเดือนมิถุนายน 2564 สหภาพยุโรปนำเข้าสินค้าเกษตรจากประเทศไทย (รวมยางพารา)  7,351.1 ล้านบาท
หรือคิดเป็นปริมาณรวม 93,287 ตัน  

• เมื่อเทียบกับเดือนที่ผ่านมา (พ.ค. 64) มูลค่าการนำเข้าจากไทยลดลงร้อยละ 2 หรือ 136.8 ล้านบาท โดยสินค้า
เกษตรที่สหภาพยุโรปนำเข้าจากไทยลดลง ได้แก่ ข้าว ยางธรรมชาติ อาหารสุนัขและแมว แผ่นยางรมควัน 
พืชผัก/ผลไม้/ลูกนัตปรุงแต่ง กุ้งแปรรูป ตามลำดับ ส่วนสินค้าเกษตรที่สหภาพยุโรปนำเข้าจากไทยเพ่ิมข้ึน ได้แก่ 
ไก่แปรรูป เนื้อไก่ ปลาทูน่ากระป๋อง สับปะรดกระป๋อง ปลาหมึกแช่แข็ง  และอาหารปรุงแต่ง  

• เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา (มิ.ย. 63) มูลค่าการนำเข้าจากไทยลดลง 33.6 ล้านบาท โดยสินค้าเกษตร
ที่สหภาพยุโรปนำเข้าจากไทยลดลง ได้แก่ เนื้อไก่ ข้าว อาหารสุนัขและแมว ปลาทูน่ากระป๋อง กุ้งแช่แข็ง อาหาร
ปรุงแต่ง กุ้งแปรรูป พืชผัก/ผลไม้/ลูกนัตปรุงแต่ง ตามลำดับ ส่วนสินค้าที่สหภาพยุโรปมีมูลค่านำเข้าจากไทย
เพ่ิมข้ึน ได้แก่ ไก่แปรรูป แผ่นยางรมควัน ปลาหมึกแช่แข็ง ยางธรรมชาติ และสับปะรดกระป๋อง 

      ข้อมูลจาก : International trade, EUROSTAT database ณ เดือนกันยายน 2564  
      * EUROSTAT database ยังไม่มีการรายงานขอ้มูลสถิติที่เป็นปัจจบุันสำหรับเดือนกรกฎาคม – เดือนสิงหาคม 2564 

สหราชอาณาจักร 
• ในเดือน มิ.ย. 64 สหราชอาณาจักรนำเข้าสินค้าเกษตรจากประเทศไทย (รวมยางพารา) รวม 3,419.7 ล้านบาท

หรือคิดเป็นปริมาณรวม 34,579 ตัน โดยนำเข้าไก่แปรรูปจากไทยมากที่สุด 
• เมื่อเทียบกับเดือนที่ผ่านมา (พ.ค. 64) มูลค่าการนำเข้าจากไทยเพิ่มขึ้นร้อยละ 52 หรือ 1,176.9 ล้านบาท  

โดยสินค้าเกษตรที่สหราชอาณาจักรนำเข้าจากไทยเพิ่มขึ้น ได้แก่ ไก่แปรรูป ซอสและของปรุงแต่งสำหรับทำซอส 
กุ้งแปรรูป เนื้อสัตว์ปีกอื่น ๆ ปรุงแต่ง ข้าว เส้นพาสต้าทำให้สุกหรือปรุงแต่ง ข้าวโพดหวาน สิ่งสกัดหัวเชื้อและ
สิ่งเข้มข้นของกาแฟ อาหารสุนัขและแมว ชิ้นเนื้อและส่วนอื่นของไก่แช่แข็ง ส่วนสินค้าเกษตรที่สหราชอาณาจักร
นำเข้าจากไทยลดลง ได้แก่ กุ้งแช่แข็ง อาหารปรุงแต่งอื่นๆ เพสทรี/เค้กและขนม เบเกอรี่อื่นๆ และปลาทูน่า
กระป๋อง  
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• เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา (มิ.ย. 63)  มูลค่าการนำเข้าจากไทยเพ่ิมขึ้นร้อยละ 20 หรือ 569.7 ล้านบาท 
โดยสินค้าเกษตรที่สหราชอาณาจักรนำเข้าจากไทยเพ่ิมข้ึน ได้แก่ ไก่แปรรูป ซอสและของปรุงแต่งสำหรับทำซอส 
อาหารปรุงแต่งอ่ืน ๆ ชิ้นเนื้อและส่วนอ่ืนของไก่แช่แข็ง เนื้อสัตว์ปีกอ่ืนๆปรุงแต่ง  ข้าวโพดหวาน กุ้งแปรรูป เส้นพาสต้า 
ทำให้สุกหรือปรุงแต่ง สิ่งสกัด หัวเชื้อและสิ่งเข้มข้นของกาแฟ ปลาทูน่ากระป๋อง ตามลำดับ ส่วนสินค้าเกษตร
ทีส่หราชอาณาจักรนำเข้าจากไทยลดลง ได้แก่ กุ้งแช่แข็ง ข้าว อาหารสุนัขและแมว เพสทรี/เค้กและขนมเบเกอรี่อื่นๆ 

การตรวจพบปัญหาสารตกค้าง/ไม่ได้มาตรฐานด้านสุขอนามัย/เชื้อจุลินทรีย์/ในสินค้าเกษตรในสหภาพยุโรป 
(กรกฎาคม 2564) 

• ในเดือนสิงหาคม 2564 จากรายงานการแจ้งเตือน (Rapid Alert System) ของสหภาพยุโรป (EU) พบสินค้าเกษตร
และอาหารที่มีปัญหา จำนวน 381 รายการ แบ่งเป็น สินค้าที่วางขายในท้องตลาดแล้ว (Alert notifications) 
จำนวน 164 รายการ สินค้าที่ยังไม่ได้วางขายในท้องตลาด (Information notification) จำนวน 116 รายการ 
สินค้าที่ถูกควบคุม ณ ด่านนำเข้า (Border rejection) จำนวน 100 รายการ และการแจ้งข่าวให้ทราบ (news) 
จำนวน 1 รายการ 

• สหภาพยุโรปตรวจพบสินค้าเกษตรและอาหารที่มีปัญหาจากไทยในเดือนสิงหาคม 2564 จำนวน 3 รายการ ดังนี้ 
o ลัตเวียตรวจพบสารตกค้างจากสารสีที่ไม่ได้รับอนุญาต E110 - Suset yellow ในมะละกอหั่นเต๋าอบแห้ง  

รสสับปะรด 
o โปรตุเกสแจ้งพบสารตกค้างจากสารปราบศัตรูพืช chlorpyrifos และ chlorfenapyr ในพริกแช่แข็ง 
o คณะกรรมาธิการยุโรปแจ้งพบปัญหาพยายามนำเข้าผลิตภัณฑ์อาหารอย่างผิดกฎหมาย 

 
 
 
 
 
 
 

ข้อมูลจาก : https://www.uktradeinfo.com/trade-data ณ เดือนกันยายน 2564 
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ปัญหาการตรวจพบศัตรูพืชกักกันในสินค้าพืช/ผลไม้ (กรกฎาคม 2564) (EUROPHYT ยังไม่มีการรายงานข้อมูล
ของเดือนสิงหาคม 2564) 

o สหภาพยุโรปพบปัญหาศัตรูพืชกักกันในสินค้าพืช/ผลไม้ทั้งหมด จำนวน 120 รายการ โดยสหรัฐอเมริกาถูก
ตรวจพบปัญหาดังกล่าวมากท่ีสุด หรือ 18 รายการ 

o สหภาพยุโรปตรวจพบปัญหาศัตรูพืชกักกันในสินค้าพืช/ผลไม้จากไทย จำนวน 5 รายการ ดังนี้ 
▪ ตรวจพบแมลงหวี่ขาวยาสูบ (Bemisia tabaci) ในกวักพระพรหม 
▪ ตรวจพบ ToBRFV (Tomato brown rugose fruit virus) ในพริกกลุ่มที่มีความเผ็ดน้อย 
▪ ตรวจพบ ToBRFV (Tomato brown rugose fruit virus) ในมะเขือเทศ 
▪ ตรวจพบเพลี้ยไฟ (Scirtothrips dorsalis) ในหน่อไม้ฝรั่ง 
▪ ตรวจพบแมลงวันผลไม้ (Bactrocera) ในมะเขือพวง 

2. สถานการณ์การค้าสินค้าเกษตรที่สำคัญและแนวโน้ม 

• ประเทศผู้ส่งออกที่เป็นคู่แข่งสำคัญในการส่งออกสินค้าเกษตรและอาหาร 20 อันดันแรกของไทย ไปยังสหภาพยุโรป 
(27 ประเทศ) (เดือนมิถุนายน 2564) 

            ข้อมูลจาก : International trade, EUROSTAT database ณ เดือนกันยายน 2564  
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• ประเทศผู้ส่งออกที่เป็นคู่แข่งสำคัญในการส่งออกสินค้าเกษตรและอาหาร 20 อันดันแรกของไทยไปยังสหราชอาณาจักร 
(เดือนมิถุนายน 2564) 

           ข้อมูลจาก : UK trade since February 2020, International trade,  EUROSTAT database ณ เดือนกันยายน 2564 

3. ประเด็นปัญหา อุปสรรค และปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อการค้าสินค้าเกษตรของไทย 

กฎระเบียบ/มาตรการของสหภาพยุโรปที่อาจส่งผลกระทบต่อการค้าสินค้าเกษตรของไทย 

• Commission Regulation (EU) 2021/1098 ว่าด้วย การปรับปริมาณสารตกค้างสูงสุด (MRLs) ของสารปราบ
ศัตรูพืช 8 รายการ ได้แก่ สาร 24-epibrassinolide สาร Allium cepa L. bulb extract สาร cyflumetofen สาร 
fludioxonil สาร fluroxypyr สาร sodium 5-nitroguaiacolate สาร sodium 0-nitrophenolate และสาร sodium 
p-nitrophenolate ในสินค้าพืชและสัตว์ ใน EU Official Journal L 238/5 
• Commission Implementing Regulation (EU) 2021/1191 ว่าด้วย การต่ออายุการอนุญาตให้ clopyralid 

เป็นสารออกฤทธิ์ในผลิตภัณฑ์อารักขาพืช ใน EU Official Journal L 258/37 โดยเห็นชอบให้ต่ออายุการใช้สาร 
clopyralid ซึ่งเป็นสารออกฤทธิ์ในผลิตภัณฑ์อารักพืช ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2579 โดยให้ขยาย
ขอบเขตการใช้งานจากเดิมที่เป็นเพียงสารกำจัดวัชพืช (herbicide) ให้ครอบคลุมถึงการเป็นส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์
อารักขาพืช 
• Commission Implementing Regulation (EU) 2021/1165 ว่าด้วย การปรับแก้บัญชีรายชื่อผลิตภัณฑ์และ

สารบางชนิดที่อนุญาตในการผลิตอินทรีย์ ใน EU Official Journal L 253/13 โดยเห็นควรปรับแก้บัญชีรายชื่อผลิตภัณฑ์
และสารบางชนิดที่อนุญาตในการผลิตอินทรีย์ ที่คลอบคลุมรายการผลิตภัณฑ์และสาร รวมถึงยกเลิก Regulation (EC) 
No 889/2008 อย่างไรก็ดี ภาคผนวก VII และภาคผนวก IX ให้ปรับใช้ไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 โดยประกาศ
ดังกล่าวมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 เป็นต้นไป 
• Commission Regulation (EU) 2021/1110 ว่าด้วย การปรับปริมาณสารตกค้างสูงสุด (MRLs) ของสารปราบ

ศัตรูพืช 6 รายการ ได้แก่สาร ametoctradin สาร bixafen สาร fenazaquin สาร spinetoram สาร tefluthrin และ
สาร thiencarbazone-methyl ในสินค้าพืชและสัตว์ ใน EU Official Journal L 239/4 ในกรณีที่มีการใช้ผลิตภัณฑ์
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อารักขาพืชที่ไม่ได้รับอนุญาต ไม่ได้รับการอนุโลมภายใต้ข้อกำหนด Import Tolerances หรือไม่เป็นไปตาม Codex 
ให้ค่า MRLs ของสารนั้น ๆ ถูกกำหนดไว้ที่ระดับค่าต่ำสุดที่สามารถวิเคราะห์ได้ ตาม Regulation (EC) No 396/2005 
มาตรา 18(1)(b) โดยกฎระเบียบดังกล่าวมีผลบังคับใช้ 20 วันหลังจากที่ประกาศใน EU Official Journal และให้ปรับ
ใช้ตั้งแต่วันที่ 27 มกราคม 2565 เป็นต้นไป 

• Commission Delegated Regulation (EU) 2021/1189 ว่าด้วยการปรับแก้ Regulation (EU) 2018/848 
ว่าด้วย การผลิตและการจำหน่ายวัสดุขยายพันธุ์พืช จากวัสดุเนื้อผสมอินทรีย์ ของวงศ์หรือพันธุ์พืชเฉพาะ ใน EU Official 
Journal L 258/18 โดยกฎระเบียบดังกล่าวมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 เป็นต้นไป 

• Commission Implementing Regulation (EU) 2021/1317 ว่าด้วย การปรับแก้ Regulation (EC) No 
1881/2006 ในการกำหนดค่าตกค้างสูงสุด (MLs) ของสารตะกั่ว (lead) ในอาหาร ใน EU Official Journal L 286/1 
โดยเห็นควรแก้ไขค่าตกค้างสูงสุด (MLs) ของสารตะกั่วในอาหารบางรายการ โดยกฎระเบียบดังกล่าวมีผลบังคับใช้ 20 วัน 
หลังจากท่ีประกาศใน EU Official Journal (ประกาศ ณ วันที่ 14 ธันวาคม 2563) และปรับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 
2565 

• Commission Implementing Regulation (EU) 2021/1323 ว่าด้วย การปรับแก้ Regulation (EC) No 
1881/2006 ในการกำหนดค่าตกค้างสูงสุด (MLs) ของสารแคดเมี่ยม (cadmium) ในอาหาร ใน EU Official Journal 
L 288/13 โดยให้ครอบคลุมสินค้าอาหารกลุ่มเสี่ยง และกลุ่มผู้บริโภค (ทารกและเด็กเล็ก) ที่ระบุใน Regulation (EC) 
No 1881/2006 ภาคผนวก ข้อ 3.2 (แคดเมี่ยม) โดยกฎระเบียบดังกล่าวมีผลบังคับใช้ 20 วัน หลังจากที่ประกาศใน 
EU Official Journal 

• Commission Implementing Regulation (EU) 2021/1325 ว่าด้วย การปรับแก ้Implementing Regulation 
(EU) 2020/977 ด้านระยะเวลาเปลี่ยนผ่านมาตรการชั่วคราวในการตรวจสอบการผลิตสินค้าอินทรีย์  ใน EU Official 
Journal L 288/21 โดยเห็นควรให้ขยายระยะเวลาเปลี่ยนผ่านในการปรับใช้ Regulation (EU) 2020/977 ว่าด้วย
ระยะเวลาเปลี่ยนผ่านมาตรการชั่วคราวในการตรวจสอบการผลิตสินค้าอินทรีย์ โดยประกาศดังกล่าวมีผลบังคับใช้ตั้งแต่
วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป 

• Commission Regulation (EU) 2021/1372 ว่าด้วย การปรับแก้ Regulation (EC) No 999/2001 ภาคผนวก IV 
ในการห้ามใช้โปรตีนที่ได้จากสัตว์เป็นอาหารสัตว์เลี้ยงในฟาร์มที่ไม่ใช่สัตว์เคี้ยวเอื้อง นอกเหนือจากสัตว์เลี้ยงเพื่อใชข้น 
(fur animals) ใน EU Official Journal L 295/1 โดยเห็นควรปรับแก้ไขข้อกำหนดในการอนุญาตให้ใช้โปรตีนที่ได้  
จากสัตว์เป็นอาหารสัตว์เลี้ยงในฟาร์มที่ไม่ใช่สัตว์เคี้ยวเอื้องใหม่ โดยกฎระเบียบดังกล่าวมีผลบังคับใช้ 20 วัน หลังจาก 
ที่ประกาศใน EU Official Journal (ประกาศ ณ วันที่ 18 สิงหาคม 2564) 

• Commission Implementing Regulation (EU) 2021/1327 ว่าด้วย การปรับแก้บัญชีรายชื่อประเทศท่ีสาม
หรือภูมิภาคของประเทศที่สามที่ได้รับอนุญาตให้ส่งออกสัตว์ และสินค้าที่มีแหล่งกำเนิดจากสัตว์บางประเภทเพ่ือการบริโภค 
ใน EU Official Journal L 288/28 ซึ่งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทย ไม่มีการเปลี่ยนแปลง กล่าวคือ ได้รับอนุญาต
ให้นำเข้าสินค้าตามภาคผนวกที่  IX (สินค้าประมงบางประเภท), XI (หอยทาก), และ XV (แมลง) โดยกฎระเบียบ
ดังกล่าวมีผลบังคับใช้ 20 วัน หลังจากท่ีประกาศใน EU Official Journal (ประกาศ ณ วันที่ 11 สิงหาคม 2564) 

• Commission Implementing Regulation (EU) 2021/1379 ว่าด้วยไม่ต่ออายุให้ famoxadone เป็นสาร
ออกฤทธิ์ในผลิตภัณฑ์อารักขาพืช ใน EU Official Journal L 297/32 โดยเห็นควรยกเลิกการใช้สาร famoxadone 
ในผลิตภัณฑ์อารักขาพืช และกำหนดให้ประเทศสมาชิกฯ ดำเนินการเพิกถอนการอนุญาตผลิตภัณฑ์อารักขาพืชที่มีส่วนผสม
ของสารดังกล่าว ภายในวันที่ 16 มีนาคม 2565 ซึ่งกฎระเบียบดังกล่าวมีผลบังคับใช้ 20 วัน หลังจากที่ประกาศใน EU 
Official Journal (ประกาศ ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2564) 
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นโยบายเกษตรร่วมสหภาพยุโรป ปี 2566 – 2570 (ฉบับปฏิรูป) 
เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2564 ที่ประชุมคณะมนตรีแห่งสหภาพยุโรป สภายุโรปและคณะกรรมาธิการยุโรปบรรลุ

ข้อตกลงชั่วคราวว่าด้วย “การปฏิรูปนโยบายเกษตรร่วมหรือ The reform for the common agricultural policy 
(CAP)” โดยข้อตกลงชั่วคราวนี้จะปูทางไปสู่การอนุมัติเป็นกฎหมายอย่ างเป็นทางการภายในฤดูใบไม้ร่วงปีนี้ ก่อนจะ
เริ่มต้นมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ ปี 2566 ไปจนถึงปี 2570 (ค.ศ. 2023 - 2027) ที่ผ่านมาการปฏิรูป CAP ครั้งนี้เริ ่มต้น 
เมื่อกลางปี 2561 ประกอบด้วยกฎ ระเบียบ 3 ส่วน คือ (1) กฎระเบียบทั่วไปเกี่ยวกับการเงิน การบริหารจัดการและ
การติดตามการทำงานของ CAP (2) แผนยุทธศาสตร์นโยบาย เกษตรร่วม CAP (Strategic Plan) (3) กฎระเบียบ
องค์กรตลาดร่วม (CMO Regulations) ซึ่งข้อเสนอการปฏิรูป CAP ผ่านการพิจารณาจากที่ประชุม trilogues มาแล้ว
หลายครั้งตลอดในช่วงระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา จนใน ที่สุดที่ประชุมบรรลุข้อตกลงร่วมกันได้เมื่อวันที่ 25 มิ.ย. 64 ที่ผ่านมา 

โดยทิศทางของนโยบายเกษตรร่วมใหม่จะเน้นความยุติธรรม เป็นมิตร ต่อสิ่งแวดล้อมและยืดหยุ่นมากขึ้น (fairer, 
greener and more flexible CAP) โดยจะเพิ่มความพยายามด้านสิ่งแวดล้อมและสภาพภูมิอากาศ เพื่อให้สอดคล้อง
กับเป้าหมายของ EU Green Deal นอกจากนี้ CAP ใหม่จะเป็น นโยบายที่ทันสมัย เน้นผลลัพธ์ และประสิทธิภาพการ
ทำงาน โดยได้กำหนดประเด็นสำคัญภายใต้การปฏิรูปนโยบายเกษตรร่วม โดยสังเขป ดังนี้ 

1. เน้นความยุติธรรม (A fairer CAP) โดยการผนวกเงื่อนไขด้านสังคม กระจายเงินอุดหนุนใหม่ การจ่ายเงินให้
เกษตรกรที่ปฏิบัติงานจริง (active farmers) การจ่ายเงินอุดหนุนแก่เกษตรกรภายในประเทศและระหว่างประเทศสมาชิกฯ 
สนับสนุนเกษตรกรรุ่นใหม่ ความเสมอภาคทางเพศ 

2. เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (greener CAP) โดยมุ่งพัฒนาภาคเกษตรไปสู่ความยั่งยืน เพ่ิมความพยายามด้านสภาพ
ภูมิอากาศ สิ่งแวดล้อม และสวัสดิภาพสัตว์ ให้มีความสอดคล้องกับ EU Green Deal ยุทธศาสตร์ Farm to Fork และ
ยุทธศาสตร์ความหลากหลายทางชีวภาพ และเพ่ิมเงื่อนไขสิ่งแวดล้อม เพ่ือประโยชน์ ต่อความหลากหลายทางชีวภาพ เป็นต้น 

3. ยืดหยุ่นมากขึ้น (A more flexible CAP) ปรับวิธีการทำงานใหม่ โดยประเทศสมาชิกฯ ต้องจัดทำร่างแผน
ยุทธศาสตร์ระดับชาติ (national CAP strategic plan) เพ่ือชี้แจงแนวทางการดำเนินงานของประเทศที่ สอดคล้องกับ
เป้าหมายของ CAP แผนปฏิรูป EU Green Deal ยุทธศาสตร์ Farm to Fork และความหลากหลายทางชีวภาพ โดย 
CAP จะมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมถึงการปรับปรุงกฎระเบียบระดับสหภาพยุโรปให้ง่ายขึ้น โดยลดขั้นตอนที่ซับซ้อนลง  

4. เสริมสร้างความแข็งแกร่งของสถานะเกษตรกรในห่วงโซ่อุปทาน และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ภาคเกษตร-อาหาร เพิ่มอำนาจต่อรองของเกษตรกร โดย CAP ใหม่สนับสนุนการรวมกลุ่ม ของเกษตรกร และการทำงาน
ร่วมกัน ซึ่งจะทำให้เกษตรกรมีอำนาจต่อรองในตลาดเพ่ิมขึ้น พร้อมทั้งให้มีการสำรองเงินวิกฤติ (crisis reserve) สำหรับใช้
ในกรณีที่ตลาดเผชิญวิกฤติ 

สำหรับขั้นตอนถัดไป ประเทศสมาชิกฯ มีหน้าที่ต้องจัดส่งร่าง CAP Strategic Plan ภายในวันที่ 1 ธ.ค. 64  
โดยคณะกรรมาธิการยุโรป จะใช้เวลาประเมินร่างแผนยุทธศาสตร์ภายใน 6 เดือนและ CAP ใหม่จะพร้อมบังคับใช้ตั้งแต่
ปี 2566 เป็นต้นไป โดยการปฏิรูป CAP จะส่งผลกระทบต่อประเทศที่สามทางอ้อม เพราะภาคเกษตรยุโรปจะมุ่งเน้น
ความยั่งยืนและมีมาตรฐานที่สูงขึ้น ซึ่งอาหาร-สินค้าเกษตรที่นำเข้าจากประเทศที่สามจำเป็นต้องผลิตภายใต้มาตรฐาน
ระดับเดียวกันกับผู้ผลิตในสหภาพยุโรป จึงเป็นการแข่งขันที่เท่าเทียมกัน ดังนั้น ไทยต้องเตรียมพร้อมปฎิรูประบบอาหาร
ของประเทศ โดยเฉพาะสินค้ารายการสำคัญท่ีไทยส่งออกไปตลาดสหภาพยุโรป (อาท ิเนื้อสัตว์ ข้าว พืชผักผลไม้ อาหาร
ทะเล อาหารแปรรูป) โดยกระบวนการผลิตตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทาน นอกจากต้องให้ความสำคัญกับคุณภาพและ
สอดคล้องตามกฎระเบียบสหภาพยุโรปแล้ว ยังต้องคำนึงถึงการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การปล่อยก๊าซเรือน
กระจกลดลง การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและส่งเสริมสวัสดิภาพสัตว์ 

ยุทธศาสตร์เศรษฐกิจสีน้ำเงินฉบับใหม่ของอียู 
คณะกรรมาธิการยุโรปออกเอกสาร Communication เรื่อง “Transforming the EU’s Blue Economy for a 

Sustainable Future” เพื่อนำเสนอวิสัยทัศน์และแนวทางการดำเนินยุทธศาสตร์เศรษฐกิจสีน้ำเงินของอียูที่จะช่วย
ผลักดันการขับเคลื่อนนโยบายกรีนดีลในการฟื้นฟูเศรษฐกิจยุโรปจากโควิด-19 ให้มีความครอบคลุมมากขึ้น 



7 

 

อียูเชื่อว่าเศรษฐกิจสีน้ำเงินจะเป็นกุญแจสำคัญในการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและช่วยรับมือกับปัญหาสภาพ
ภูมิอากาศ รวมถึงขยายโอกาสทางเศรษฐกิจของอียู 27 ประเทศท่ีจะเกิดขึ้นจากการดำเนินนโยบายระบบเศรษฐกิจสีน้ำ
เงิน และพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนในประเทศที่เป็นชายฝั่งและเกาะขนาดเล็ก 

จากข้อมูลของรายงาน “EU Blue Economy report 2021” ในปี 2561 มีเม็ดเงินหมุนเวียนอยู่ในเศรษฐกิจสีน้ำเงิน
ของอียูมากถึง 650,000 ล้านยูโร ก่อให้เกิดผลกำไรอยู่ที ่ 176,000 ล้านยูโร และช่วยสร้างงาน 4.5 ล้านตำแหน่ง 
โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมที่มีรากฐานมั่นคงแล้ว (established sectors) 7 สาขา ได้แก่ การท่องเที่ยวริมชายฝั่ง  
การประมง การขนส่งทางทะเล การเพาะเลี้ยงพืชและสัตว์ในน้ำ การต่อเรือ การจัดการขยะในทะเล และการสกัดน้ำมัน
และแก๊สธรรมชาติในทะเล ในขณะที่ การลงทุนในอุตสาหกรรมสีน้ำเงินเกิดใหม่ (Emerging sectors) เช่น การผลิต
พลังงานลมนอกชายฝั่ง เทคโนโลยีชีวภาพทางทะเล และวิทยาการหุ่นยนต์ จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน
ของอียู และจะช่วยผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนผ่านไปสู่เศรษฐกิจหมุนเวียนแบบคาร์บอนต่ำ อีกทั้งยังช่วยปกป้องความ
หลากหลายทางชีวภาพอย่างเป็นรูปธรรม ตัวอย่างเช่น การพัฒนาไบโอพลาสติกจากเกล็ดปลาและสาหร่ายทะเล  
เพ่ือช่วยแก้ปัญหาขยะพลาสติกในมหาสมุทรซึ่งกำลังเป็นปัญหาใหญ่ในขณะนี้ 

เนื้อหาสำคัญของยุทธศาสตร์ฯ ฉบับใหม่ดังกล่าวจะครอบคลุมแผนการดำเนินงานใน 5 เรื่อง ดังนี้ 
1. การดำเนินงานแบบคาร์บอนต่ำ (Decarbonisation) โดยมุ ่งพัฒนาอุตสาหกรรมพลังงานนอกชายฝั่ง 

(offshore renewable energy) และลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของอุตสาหกรรมการขนส่งทางทะเล 
(maritime transport) ให้ได้ร้อยละ 90 ภายในปี ค.ศ. 2050 รวมถึงหนุนการดำเนินงานท่าเรือสีเขียว (green port) 
โดยหัวใจหลักในการดำเนินงานคือ การผสมผสานของพลังงานจากมหาสมุทรหลายประเภท ( sustainable ocean 
energy mix) เพื่อใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะการนำมาผลิตกระแสไฟฟ้า ไม่ว่าจะเป็นพลังงานจากพลังงาน
น้ำขึ้น-น้ำลง (tidal energy) พลังงานคลื่น (wave energy) พลังงานจากความแตกต่างของอุณหภูมิน้ำทะเล (ocean 
thermal energy conversion: OTEC) หรือพลังงานจากกังหันลมลอยน้ำ (floating wind) โดยอียูตั้งเป้าหมายที่จะ
เพิ่มสัดส่วนของพลังงานหมุนเวียนจากมหาสมุทรในการผลิตไฟฟ้าของประเทศเป็นร้อยละ 25 ภายในปีค.ศ. 2050 
และมุ่งปรับปรุงท่าเรือที่สําคัญของยุโรปให้เป็นศูนย์กลางด้านเศรษฐกิจและพลังงานของภูมิภาคและของโลก 

2. ปรับเปลี่ยนวิธีการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ด้วยการปรับแนวคิดที่ให้
ความสำคัญกับการเร่งรัดการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจแต่เพียงอย่างเดียว มาเน้นการเติบโตอย่ างยั่งยืนและเกื้อกูล 
รวมถึงการปรับปรุงระเบียบมาตรฐานเกี่ยวกับเครื่องมือประมง (renewed standards for fishing gear design) เช่น 
การจำกัดการใช้อวนลาก (bottom trawling) หรือการกำหนดขนาดตาอวนขั้นต่ำ (mesh size) สำหรับการทำประมง
นอกฤดูจับปลา เพื่อลดผลกระทบที่รุนแรงและเป็นอันตรายต่อทะเล และสัตว์น้ำ; การรีไซเคิลเรือกลับมาใช้ใหม่อย่าง
ปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Ship recycling); การรื้อถอนโครงสร้างนอกชายฝั่ง (decommissioning of 
offshore platforms) ตลอดจนการกำหนดมาตรการเพื่อลดและควบคุมขยะพลาสติก และไมโครพลาสติกในทะเล 
เป็นต้น 

3. อนุรักษ์และฟื้นฟูระบบนิเวศทางทะเล (Biodiversity) โดยการออกกฎหมายเพื่อขยายพื้นที่คุ้มครองทาง
ทะเล (marine protected areas) เป็นร้อยละ 30 เพ่ืออนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพให้คงไว้ และเร่งการลงทุน
ด้านความหลากหลายทางชีวภาพที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

4. สนับสนุนการปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี ่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate adaptation)  
เพื่อการเสริมสร้างความยืดหยุ่นของชุมชนชายฝั่ง โดยการแก้ปัญหาระบบนิเวศและหาแนวทางในการปรับตัวตา่งๆ 
ต่อผลกระทบที่เกิดจากการกัดเซาะชายฝั่งและการเพ่ิมขึ้นของระดับน้ำทะเล ตลอดจนภัยพิบัติทางธรรมชาติอ่ืนๆ 

5. สร้างระบบการผลิตอาหารที่ยั่งยืน (Sustainable food) โดยการปรับปรุงกระบวนการผลิตและการจัดการ
ตลาดของอุตสาหกรรมอาหาร โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์อาหารทะเล เพ่ือสร้างความยั่งยืนทั้งในมิติของผู้บริโภค สังคม และ
สิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับการเพิ่มมาตรการเข้มงวดในการควบคุมการทำการประมง และการส่งเสริมการใช้ประโยชน์
จากหญ้าทะเลและสาหร่ายทะเลตามธรรมชาติ ตลอดจนการส่งเสริมการผลิต-บริโภคโปรตีนจากอาหารทะเลทางเลือก 
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เช่น การนำนวัตกรรมในการเพาะเลี้ยงเซลล์หรือ cell-based seafood จากปลามาผลิตสินค้า เพื่อช่วยอนุรักษ์ทะเล 
พร้อมทั้งเร่งพัฒนาประมงน้ำจืดภายในกลุ่มประเทศสมาชิกให้เป็นไปตามตามยุทธศาสตร์ว่าด้วยการเลี้ยงปลาน้ำจืด  
ที่ให้ความสำคัญกับความยั่งยืนของอาหารของอียู (EU Sustainable Aquaculture Strategic Guidelines) 

ในมิติด้านการต่างประเทศ อียูมีแผนสนับสนุนการแลกเปลี่ยนความร่วมมือกับต่างประเทศท่ีจะนำไปสู่การพัฒนา
อย่างยั ่งยืนของทรัพยากรทางทะเลในวงกว้าง พร้อมเร่งผลักดันวาระปฏิรูปในเวทีต่างๆ เช่น การประชุมความ
หลากหลายทางชีวภาพของสหประชาชาติ  (COP15) การเจรจาจัดทํากฎระเบียบเกี ่ยวกับการอุดหนุนประมง 
(Fisheries Subsidies) ภายใต้ WTO และการจัดทำสนธิสัญญาระหว่างประเทศเรื่องพลาสติก (Global agreement 
on plastics) ในช่วงต้นปี 2565 

เพื่อสนับสนุนการดำเนินการข้างต้น อียูจะร่วมมือกับธนาคารการลงทุนของยุโรป (European Investment 
Bank) เพ่ือผลักดันกลไกการเงินภายใต้กองทุน Next Generation EU Recovery and Resilience Facility (RRF) ซ่ึง
มีเงินให้เปล่ามูลค่า 3.12 แสนล้านยูโร และเงินกู้เพื่อการลงทุนในโครงการด้านนวัตกรรมและสิ่งแวดล้อมอีก 3.6 แสน
ล้านยูโร เพื่อสนับสนุนการลงทุนและการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่สอดคล้องกับนโยบายการจัดการสิ่งแวดล้อม
ทางทะเลของอียู รวมถึงจะพิจารณาให้ทุนสนับสนุนการสำรวจทางทะเลและมหาสมุทรเพื่อการวิจัย (Mission on 
Oceans and Waters) ภายใต้โครงการ Horizon Europe 

ในลำดับต่อไป คณะกรรมาธิการยุโรปจะจัดทำแผนปฏิบัติงาน (Action Plan) เพ่ือกำหนดทิศทาง/แนวทางในการ
ดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป 

ล่าสุด คณะมนตรียุโรปได้รับรองมติเรื่องเศรษฐกิจสีน้ำเงินที่ยั่งยืน โดยระบุจุดเน้น 4 เรื่อง ได้แก่ การรักษา
สุขภาพของท้องทะเล การเพิ่มความรู้เกี ่ยวกับโลกใต้น้ำเพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการท้องทะเลให้ดีขึ ้น การใช้
ทรัพยากรทางทะเลเพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนเพื่อสนับสนุนการฟื้นฟูจากวิกฤตโควิด -19 และการสร้าง
ความเท่าเทียมในการเข้าถึงทรัพยากรทางทะเล อันเป็นการย้ำนโยบายของอียูที่ให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการ
กิจการทางทะเลที่ดีหรือสมุทราภิบาล (Ocean governance) และเป็นหนึ่งประเด็นที่อียูกับไทยมีความร่วมมือกันอย่าง
ใกล้ชิด โดยอียูได้ยกให้ไทยเป็นตัวอย่างของประเทศที่ประสบความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย 
(IUU Fishing) และอียูกับไทยก็ยังมีการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดตลอดมาเพื่อแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ และ
ปรับปรุงพัฒนาอุตสาหกรรมการประมงให้มีความยั่งยืน และไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง 
4. สถานการณ์ด้านการเกษตรที่สำคัญของประเทศทีร่ับผิดชอบ 

• การแจ้งเตือนโรคระบาดในปศุสัตว์ของสหภาพยุโรป (ข้อมูลในเดือนสิงหาคม 2564)  
o โรคอหิวาต์สุกรอัฟริกัน (African swine fever: ASF) ใน 3 ประเทศ คือ  

o บัลแกเรีย ลัตเวีย ตรวจพบ ASF ในฟาร์มหม ู 
o ฮังการี ตรวจพบ ASF ในหมูป่า 

o โรคไข้หวัดนกชนิดรุนแรง (HPAI) ใน Non-Commercial Farm ใน 4 ประเทศ คือ เอสโตเนีย โปแลนด์ 
เยอรมน ีนอร์เวย์ 

 


