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รายงานสถานการณ์การค้าสนิค้าเกษตร (Situation Report) ประจำเดือนตุลาคม 2564 
สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำสหภาพยุโรป 

 
1. มูลค่าการค้าสินค้าเกษตรระหว่างไทยกับสหภาพยุโรป (ข้อมูลเดือนสิงหาคม 2564) 

สถิติการค้า - สหภาพยุโรป 
• ในเดือนสิงหาคม 2564 สหภาพยุโรปนำเข้าสินค้าเกษตรจากประเทศไทย (รวมยางพารา) 8,187 ล้านบาทหรือ

คิดเป็นปริมาณรวม 95,279 ตัน  
• เมื ่อเทียบกับเดือนที่ผ่านมา (ก.ค. 64) มูลค่าการนำเข้าจากไทยเพิ ่มขึ ้นร้อยละ 5 หรือ 381.5 ล้านบาท  

โดยสินค้าเกษตรที่สหภาพยุโรปนำเข้าจากไทยเพิ่มขึ้น ได้แก่ ปลาหมึกแช่แข็ง แผ่นยางรมควัน เนื้อไก่ อาหาร
สุนัขและแมว ข้าว สับปะรดกระป๋อง ปลาทูน่ากระป๋อง พืชผัก/ผลไม/้ลูกนัตปรุงแต่ง กุ้งแช่แข็ง อาหารปรุงแต่ง 
กุ้งแปรรูป ตามลำดับ ส่วนสินค้าเกษตรที่สหภาพยุโรปนำเข้าจากไทยลดลง ได้แก่ ยางธรรมชาติ ไก่แปรรูป 

• เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา (ส.ค. 63)  มูลค่าการนำเข้าจากไทยเพิ่มขึ้นร้อยละ 64 หรือ 3,196.1 
ล้านบาท โดยสินค้าเกษตรที่สหภาพยุโรปนำเข้าจากไทยเพิ่มขึ้น ได้แก่ ยางธรรมชาติ แผ่นยางรมควัน อาหาร
สุนัขและแมว สับปะรดกระป๋อง ปลาหมึกแช่แข็ง ไก่แปรรูป ข้าว อาหารปรุงแต่ง พืชผัก/ผลไม้/ลูกนัตปรุงแต่ง 
กุ้งแปรรูป ตามลำดับ ส่วนสินค้าที่สหภาพยุโรปมีมูลค่านำเข้าจากไทยลดลง ได้แก่ ปลาทูน่ากระป๋อง และกุ้งแช่แข็ง 

ข้อมูลจาก : International trade, EUROSTAT database ณ เดือนพฤศจิกายน 2564  
            * EUROSTAT database ยังไม่มีการรายงานข้อมูลสถิติที่เป็นปจัจุบนัสำหรับเดือนกันยายน – เดือนตุลาคม 2564 

สถิติการค้า - สหราชอาณาจักร 
• ในเดือน ส.ค. 64 สหราชอาณาจักรนำเข้าสินค้าเกษตรจากประเทศไทย (รวมยางพารา) รวม 2,134.1 ล้านบาท

หรือคิดเป็นปริมาณรวม 21,105 ตัน โดยนำเข้าไก่แปรรูปจากไทยมากที่สุด 
• เมื่อเทียบกับเดือนที่ผ่านมา (ก.ค. 64) มูลค่าการนำเข้าจากไทยลดลงร้อยละ 21 หรือ 567.2 ล้านบาท โดยสินค้า

เกษตรที่สหราชอาณาจักรนำเข้าจากไทยลดลง ได้แก่ ไก่แปรรูป ซอสและของปรุงแต่งสำหรับทำซอส กุ้งแช่แข็ง 
ข้าว ปลาทูน่ากระป๋อง อาหารสุนัขและแมว อาหารปรุงแต่งอื่นๆ เส้นพาสต้าทำให้สุกหรือปรุงแต่ง ข้าวโพด
หวาน ส่วนสินค้าเกษตรที่สหราชอาณาจักรนำเข้าจากไทยเพิ่มขึ้น ได้แก่ เพสทรี/เค้กและขนมเบเกอรี่อื่นๆ ชิ้น
เนื้อและส่วนอื่นของไก่แช่แข็ง กุ้งแปรรูป  
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• เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา (ส.ค. 63)  มูลค่าการนำเข้าจากไทยลดลงร้อยละ 12 หรือ 277.5 ล้านบาท 
โดยสินค้าเกษตรที่สหราชอาณาจักรนำเข้าจากไทยลดลง ได้แก่ ไก่แปรรูป กุ้งแช่แข็ง  กุ้งแปรรูป ซอสและของปรุง
แต่งสำหรับทำซอส ข้าว อาหารปรุงแต่งอ่ืนๆ ปลาทูน่ากระป๋อง ตามลำดับ ส่วนสินค้าเกษตรที่สหราชอาณาจักร
นำเข้าจากไทยเพ่ิมขึ้น ได้แก่ เพทรี/เค้กและขนมเบเกอรี่อื่นๆ อาหารสุนัขและแมว ชิ้นเนื้อและส่วนอ่ืนของไก่แช่
แข็ง เส้นพาสต้าทำให้สุกหรือปรุงแต่ง ข้าวโพดหวาน  

ประเทศคู่แข่งสำคัญในการส่งออกสินค้าเกษตรและอาหาร 20 อันดับแรกของไทยไปยังสหภาพยุโรป (27 ประเทศ) 
(เดือนสิงหาคม 2564) 

  

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

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

2. สถานการณ์การค้าสินค้าเกษตรที่สำคัญและแนวโน้ม 

การตรวจพบปัญหาสารตกค้าง/ไม่ได้มาตรฐานด้านสุขอนามัย/เชื้อจุลินทรีย์/ในสินค้าเกษตรในสหภาพยุโรป   

• ในเดือนตุลาคม 2564 จากรายงานการแจ้งเตือน (Rapid Alert System) ของสหภาพยุโรป (EU)1 พบสินค้า
เกษตรและอาหารที่มีปัญหา จำนวน 420 รายการ2 แบ่งเป็น สินค้าที่วางขายในท้องตลาดแล้ว (Alert notifications) 
จำนวน 123 รายการ สินค้าที่ยังไม่ได้วางขายในท้องตลาด (Information notification) จำนวน 172 รายการ สินค้าที่ถูก
ควบคุม ณ ด่านนำเข้า (Border rejection) จำนวน 123 รายการ และการแจ้งข่าวให้ทราบ (news) จำนวน 1 รายการ
สหภาพยุโรปตรวจพบสินค้าเกษตรและอาหารที่มีปัญหาจากไทยในเดือนกันยายน 2564 จำนวน 1 รายการ  

 
 

1 จากระบบ Rapid Alert System ของ EU จะรวมการแจ้งจากประเทศนอร์เวย์และไอซ์แลนด์ด้วย 
2 การนับจำนวน ใช้พื้นฐานการนับ 1 รายการต่อ 1 ประเภทเท่านั้น  โดยใช้ รายการแรกที่แจ้งใน  reason for notifying และรายละเอียดทั้งหมด 
ยังไม่รวมข้อมูลที่ EU แก้ไขเพิ่มเติมในภายหลัง           

ท่ีมาข้อมูล : UK Trade Info, Overseas trade data table ณ เดือนตุลาคม 2564 
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• ในเดือนตุลาคม 2564 สหภาพยุโรปแจ้งการตรวจพบปัญหาในสินคา้เกษตรและอาหารของไทย จำนวน 4 รายการ ดังนี ้
1. ไอซ์แลนด์ตรวจพบวัสดุแปลกปลอม (เศษแก้ว) ในบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปจากไทย  
2. สวิสเซอร์แลนด์แจ้งพบสารตกค้างจากสารโลหะหนัก (แคดเมียม) ในปลาหมึกแช่แข็ง 
3. อิตาลีแจ้งพบสารตกค้างจากสารสีที่ไม่ได้รับอนุญาต E150c ในปลาข้างเหลือง (yellowstripe scad)  
4. เนเธอร์แลนด์ตรวจพบเชื้อซัลโมเนลลาในเนื้อไก่ปรุงแต่ง   

ปัญหาการตรวจพบศัตรูพืชกักกันในสินค้าพืช/ผลไม้ (สิงหาคม – กันยายน 2564) ยังไม่มีรายงานของเดือนตุลาคม 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  
▪ ตรวจพบแมลงวันผลไม้ (Dialeuropora decempuncta) ในบวบขม 

3. ประเด็นปัญหา อุปสรรค และปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อการค้าสินค้าเกษตรของไทย 

กฎระเบียบ/มาตรการของสหภาพยุโรปที่อาจส่งผลกระทบต่อการค้าสินค้าเกษตรของไทย 

• คณะกรรมาธิการยุโรปประกาศ Commission Regulation (EU) 2021/1532 ว่าด้วย การอนุญาตให้ใช้วัตถุเจือปน
อาหาร 3-(1-((3,5-dimethylisoxazol-4-yl)methyl)-1H-pyrazol-4-yl)-1-(3-hydroxyben-zyl) imidazolidine-2,4-dione 
ภายใต้บัญชีรายชื่อวัตถุเจือปนอาหาร กลุ่มสารแต่งกลิ่น (Union list flavouring substances)  ใน EU Official Journal L 
330/69 โดยกฎระเบียบดังกล่าวมีผลบังคับใช้ 20 วัน หลังจากที่ประกาศใน EU Official Journal (ประกาศ ณ วันที่ 
20 กันยายน 2564) 
• คณะกรรมาธิการยุโรปประกาศ Commission Regulation (EU) 2021/1531 ว่าด้วย การปรับปริมาณสารตกค้าง

สูงสุด (MRLs) ของสารปราบศัตรูพืช 7 รายการ ได้แก่ สาร aclonifen สาร acrinathrin สาร Bacillus pumilus QST 
2808 สาร ethirimol สาร penthiopyrad สาร picloram และสาร Pseudomonas sp. strain DSMZ 13134 
ในสินค้าพืช ใน EU Official Journal  L 330/44 โดยกฎระเบียบดังกล่าวมีผลบังคับใช้ 20 วันหลังจากที่ประกาศใน 
EU Official Journal (ประกาศ ณ วันที่ 20 กันยายน 2564) ยกเว้นสำหรับค่า MRLs ของสาร ethirimol ในแตงกวา
ให้มีผลปรับใช้ย้อนหลังตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป 
• คณะกรรมาธิการยุโรปประกาศ Commission Delegated Regulation (EU) 2021/1691 ว่าด้วย การปรับแก้ 

ภาคผนวก II ของ Regulation (EC) No 2018/848 ด้านข้อกำหนดในการเก็บบันทึกสำหรับผู้ประกอบการในการผลิต
อินทรีย์ ใน EU Official Journal L 334/1 โดยประกาศดังกล่าวมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 เป็นต้นไป 
• คณะกรรมาธิการยุโรปได้ประกาศ Commission Implementing Regulation (EU) 2021/1699 ว่าด้วย การปรับแก้

แบบฟอร์มหนังสือรับรองสุขภาพสัตว์สำหรับการเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์พลอยได้จากสัตว์จากเขตควบคุมเพื่อป้องกัน
และควบคุมโรค ใน EU Official Journal L 336/42 โดยกฎระเบียบดังกล่าวมีผลบังคับใช้ 20 วัน หลังจากที่ประกาศ
ใน EU Official Journal (ประกาศ ณ วันที่ 23 กันยายน 2564) และให้ปรับใช้ตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป 
• คณะกรรมาธิการยุโรปประกาศ Commission Delegated Regulation (EU) 2021/1697 ว่าด้วยการปรับแก้ 

Regulation (EC) No 2018/848 ด้านเกณฑ์การยอมรับหน่วยงานตรวจสอบภาครัฐและเอกชนในการตรวจรับรอง
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สินค้าอินทรีย์ ใน EU Official Journal L 336/3 โดยกฎระเบียบดังกล่าวเริ่มผลบังคับใช้ 20 วัน หลังจากท่ีประกาศใน 
EU Official Journal (ประกาศ ณ วันที่ 18 สิงหาคม 2564) และจะบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 เป็นต้นไป 
• คณะกรรมาธิการยุโรปประกาศ Commission Delegated Regulation (EU) 2021/1703 ว่าด้วย การปรับแก้ 

Delegated Regulation (EU) 2020/692 ด้านข้อกำหนดสุขภาพสัตว์ในการนำเข้าผลิตภัณฑ์ท่ีมีแหล่งกำเนิดจากสัตว์
ในผลิตภัณฑ์คอมโพสิต ใน EU Official Journal L 339/29 โดยกฎระเบียบดังกล่าวมีผลบังคับใช้ 1 วัน หลังจากที่
ประกาศใน EU Official Journal (ประกาศ ณ วันที่ 24 กันยายน 2564) 
• คณะกรรมาธิการยุโรปประกาศ Corrigendum to Commission Regulation (EU) 2021/1110 ว่าด้วย การปรับแก้

คำผิดใน Commission Regulation (EU) 2021/1110 ว่าด้วย การปรับปริมาณสารตกค้างสูงสุด (MRLs) ของสาร
ปราบศัตรูพืช 6 รายการ ได้แก่สาร ametoctradin สาร bixafen สาร fenazaquin สาร spinetoram สาร tefluthrin 
และสาร thiencarbazone-methyl ในสินค้าพืชและสัตว์ ใน EU Official Journal L 345/39 
• คณะกรรมาธิการยุโรปประกาศ Commission Implementing Regulation (EU) 2021/1709 ว่าด้วย การปรับแก้ 

Implementing Regulation (EU) 2019/627 ด้านแนวทางการปฏิบัติสำหรับการตรวจสอบควบคุมสินค้าที่มีแหล่งกำเนิด
จากสัตว์ ใน EU Official Journal L 339/84 โดยกฎระเบียบดังกล่าวมีผลบังคับใช้ 20 วัน หลังจากที่ประกาศใน EU 
Official Journal (ประกาศ ณ วันที่ 24 กันยายน 2564) 
• คณะกรรมาธิการยุโรปประกาศ Commission Regulation (EU) 2021/1795 ว่าด้วย การปรับแก้คำผิดใน 

Commission Regulation (EU) 2021/618 ว่าด้วย การปรับปริมาณสารตกค้างสูงสุด (MRLs) ของสารterbuthylazine 
ในสินค้าพืช ใน EU Official Journal L 361/43 โดยกฎระเบียบดังกล่าวมีผลบังคับใช้ 20 วันหลังจากที่ประกาศใน 
EU Official Journal (ประกาศ ณ วันที่ 12 ตุลาคม 2564) 
• คณะกรรมาธิการยุโรปได้ประกาศ Regulation (EU) 2021/1756 ว่าด้วย การปรับแก้ข้อกำหนดการตรวจสอบ

ควบคุมสัตว์และผลิตภัณฑ์ท่ีมีแหล่งกำเนิดจากสัตว์ที่นำเข้าจากประเทศที่สามในการห้ามใช้ยาต้านจุลชีพ (antimicrobials) 
บางประเภท และการอนุญาตให้จำหน่ายเนื้อสัตว์ปีกและเนื้อกระต่ายจากฟาร์มได้โดยตรง ใน EU Official Journal L 
357/27 โดยกฎระเบียบดังกล่าวมีผลบังคับใช้ 20 วัน หลังจากที่ประกาศใน EU Official Journal (ประกาศ ณ วันที่ 
8 ตุลาคม 2564) และให้ปรับใช้ตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป อย่างไรก็ดี การปฏิบัติตามมาตรา 1 ข้อ 1 (ว่า
ด้วย การเพิ่มการตรวจสอบยาต้านจุลชีพตกค้างในสินค้าที่มีแหล่งกำเนิดจากสัตว์ ณ ด่านนำเข้า) ให้ปรับใช้ตั้งแต่วันที่ 
28 มกราคม 2565 เป็นต้นไป 
• คณะกรรมาธิการยุโรปประกาศ Commission Implementing Regulation (EU) 2021/1809 ว่าด้วย การปรับ 

Implementing Regulation (EU) 2020/1191 เกี่ยวกับมาตรการป้องกันเชื้อไวรัสมะเขือเทศ (ToBRFV) ที่เข้าไปยัง
สหภาพยุโรป และแพร่ระบาดภายในสหภาพยุโรป ใน EU Official Journal L 365/41 โดยกฎระเบียบดังกล่าวมีผล
บังคับใช้ 20 วัน หลังจากท่ีประกาศใน EU Official Journal (ประกาศ ณ วันที่ 14 ตุลาคม 2564) 
• คณะกรรมาธิการยุโรปประกาศ Commission Delegated Regulation (EU) 2021/1698 ว่าด้วย การเสริม 

Regulation (EC) No 2018/848 ด้านข้อกำหนดเกี่ยวกับขั้นตอนการยอมรับหน่วยงานตรวจสอบภาครัฐและเอกชนใน
การตรวจรับรองผู้ผลิตสินค้าอินทรีย์ ใน EU Official Journal L 336/7 โดยกฎระเบียบดังกล่าวมีผลบังคับใช้ตั้งแต่
วันที่ 1 มกราคม 2565 เป็นต้นไป 

********************************************** 
นโยบาย สถานการณ์ และการแก้ไขปัญหาต่างๆ  

o  สื่อออนไลน์ IHS Markit ได้เผยแพร่บทความ เรื่อง “ผู้ผลิตเนื้อสัตว์ปีกในสหราชอาณาจักรเตือนราคาตลาดพุ่งสูง” 
โดยเป็นความเห็นของผู้ผลิตเนื้อสัตว์ปีกรายใหญ่ของสหราชอาณาจักร (Ms. Ranjit Singh Boparan) ต่อตลาดสินค้า
เนื้อสัตว์ปีกในสหราชอาณาจักร สรุปสาระสำคัญ ดังนี้  

ปัญหาเงินเฟ้อกำลังทำลายโครงสร้างพ้ืนฐานของห่วงโซ่อุปทานของภาคอาหาร และความสามารถในการดำเนิน
ธุรกิจได้ตามยุทธศาสตร์ “Farm to Fork” ราคาเนื้อสัตว์ปีกท่ีมีแนวโน้มพุ่งสูงขึ้นจากปัญหาอัตราเงินเฟ้อ รวมทั้ง
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ปัญหาการขาดแคลนแรงงานท้องถิ่น อุตสาหกรรมต้องปรับตัวเข้ากับปัญหาห่วงโซ่อุปทานและความท้าทาย ผลักดันให้
ราคาเนื้อสัตว์ปีกมีราคาสูงขึ้น ภาคผู้ผลิตเนื้อสัตว์ปีกจึงเรียกร้องขอให้รัฐบาลต้องกำหนดราคาเนื้อสัตว์ปีกที่โปร่งใสและ
เป็นธรรม    

ที่ผ่านมาภาคอุตสาหกรรมสัตว์ปีกได้เรียกร้องให้รัฐบาล UK ให้ความช่วยเหลือปัญหาการขาดแคลนแรงงานและ
ปัญหาห่วงโซ่อุปทานต่าง ๆ ซึ่งรัฐบาล UK ได้ช่วยเหลือด้วยการอนุมัติวีซ่าชั่วคราวสำหรับคนงานสัตว์ปีกมากถึง 
5,500 คน และเม่ือสัปดาห์ที่ผ่านมานายบอริส จอห์นสัน นายกรัฐมนตรีอังกฤษ ได้แต่งตั้งเซอร์ เดวิด ลูอิส อดีตซีอีโอ
ของเทสโก้ UK ดำรงตำแหน่งเป็นที่ปรึกษาด้านห่วงโซ่อุปทานของรัฐบาล เพื่อจัดการกับปัญหาในเรื่องห่วงโซ่อุปทาน
โดยเฉพาะ อย่างไรก็ดี ผู้ผลิตเนื้อสัตว์ปีกมองว่า รัฐบาล UK อาจไม่ สามารถแก้ไขปัญหาด้านอุตสาหกรรมทั้งหมดได้
เพียงลำพังหรือสามารถควบคุมอัตราเงินเฟ้อของราคาอาหารได้ ดังนั้น ผู้ผลิตเนื้อสัตว์ปีกและผู้บริโภคจึงจำเป็นต้องให้
ความร่วมมือกันแก้ไขปัญหาดังกล่าวซึ่งอาจเป็นการเพ่ิมต้นทุน อาทิ การลงทุนเพ่ือเพ่ิมระบบอัตโนมัติในการผลิต และ
การว่าจ้างพนักงานใหม่มากข้ึนในระยะยาว  

ผลกระทบต่อห่วงโซ่อุปทานการผลิตเนื้อสัตว์ปีก อาทิ 
      ด้านการผลิต - ต้นทุนการผลิตฟาร์มเลี้ยงไก่เพ่ิมขึ้น จากราคาอาหารสัตว์ที่เพ่ิมข้ึน 15% อย่างต่อเนื่อง สินค้าโภค
ภัณฑ์ที่เพิ่มขึ้น 20% อาหารเสริมสำหรับสัตว์ ขี้เลื่อยไม้สำหรับรองให้สัตว์ (litter) น้ำยาฆ่าเชื้อ ค่าสัตวแพทย์ และ
ค่าจ้างงานท่ีเพ่ิมข้ึน 15% ในเวลา 1 ปี 

ด้านคมนาคม - ปัญหาการขาดแคลนคนขับยานพาหนะสินค้าหนัก HGV (Heavy Goods Vehicles) ได้จุดชนวน
ให้เกิดอัตราเงินเฟ้อในภาคการขนส่ง ประกอบกับต้นทุนเชื้อเพลิงซึ่งขณะนี้อยู่ที่ระดับสูงสุดนับตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นมา  

ด้านพลังงาน – ฟาร์มสัตว์ปีกกำลังเผชิญกับปัญหาค่าใช้จ่ายด้านพลังงานที่เพ่ิมสูงขึ้นถึง 450-550% หากเทียบ
กับปีที่ผ่านมาส่งผลต่อการแปรรูปสัตว์ปีกและบรรจุภัณฑ์ ราคาของคาร์บอนไดออกไซต์ (ที่ใช้ทำให้ไก่สลบก่อนเชือด) 
เพ่ิมข้ึน 4-500% ในช่วง 3 สัปดาห์ที่ผ่านมา  

ด้านบรรจุภัณฑ์ – ต้นทุนบรรจุภัณฑ์อาหาร เช่น กระดาษแข็งและฟอยล์อลูมิเนียมมีราคาสูงเพิ่มขึ้น 20% ใน
รอบ 6 เดือนทีผ่่านมา  
4. สถานการณ์ด้านการเกษตรที่สำคัญของประเทศทีร่ับผิดชอบ  

• การแจ้งเตือนโรคระบาดในปศุสัตว์ของสหภาพยุโรป (ข้อมูลตั้งแต่ 1 ตุลาคม – 7 พฤศจิกายน 2564)  
o โรคอหิวาต์สุกรอัฟริกัน (African swine fever: ASF) คือ  

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

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

คือ ไอร์แลนด์ เช็ก ฟินแลนด์ เอสโตเนีย เนเธอร์แลนด์ เดนมาร์ก เยอรมน ี 
 


