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รายงานสถานการณ์การค้าสนิค้าเกษตร (Situation Report) ประจำเดือนธันวาคม 2564 
สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำสหภาพยุโรป 

 
1. มูลค่าการค้าสินค้าเกษตรระหว่างไทยกับสหภาพยุโรป (ข้อมูลเดือนตุลาคม 2564) 

สถิติการค้า - สหภาพยุโรป 
• ในเดือนตุลาคม 2564 สหภาพยุโรปนำเข้าสินค้าเกษตรจากประเทศไทย (รวมยางพารา) 7,840.8 ล้านบาทหรือ

คิดเป็นปริมาณรวม 91,538 ตัน  
• เมื่อเทียบกับเดือนที่ผ่านมา (ก.ย. 64) มูลค่าการนำเข้าจากไทยลดลงร้อยละ 11 หรือ 974.9 ล้านบาท โดยสินค้า

เกษตรที่สหภาพยุโรปนำเข้าจากไทยลดลง ได้แก่ ข้าว อาหารสุนัขและแมว เนื้อไก่ ปลาหมึกแช่แข็ง ปลาทูน่า
กระป๋อง สับปะรดประป๋อง กุ้งแช่แข็ง พืชผัก/ผลไม้/ลูกนัตปรุงแต่ง  อาหารปรุงแต่ง ไก่แปรรูป ส่วนสินค้า
เกษตรที่สหภาพยุโรปนำเข้าจากไทยเพ่ิมข้ึน ได้แก่ ยางธรรมชาติ แผ่นยางรมควัน และกุ้งแปรรูป   

• เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา (ต.ค. 63)  มูลค่าการนำเข้าจากไทยเพิ่มขึ้นร้อยละ 33 หรือ 1,940.5 
ล้านบาท โดยสินค้าเกษตรที่สหภาพยุโรปนำเข้าจากไทยเพิ่มขึ้น ได้แก่ ยางธรรมชาติ แผ่นยางรมควัน อาหาร
สุนัขและแมว สับปะรดกระป๋อง อาหารปรุงแต่ง ไก่แปรรูป ข้าว ตามลำดับ ส่วนสินค้าที่สหภาพยุโรปมีมูลค่า
นำเข้าจากไทยลดลง ได้แก่ เนื้อไก่ ปลาทูน่ากระป๋อง ปลาหมึกแช่แข็ง กุ้งแช่แข็ง กุ้งแปรรูป และพืชผัก/ผลไม้/
ลูกนัตปรุงแต่ง 

ข้อมูลจาก : International trade, EUROSTAT database ณ เดือนธันวาคม 2564  
            * EUROSTAT database ยังไม่มีการรายงานข้อมูลสถิติที่เป็นปจัจุบนัสำหรับเดือนพฤศจิกายน – เดือนธันวาคม 2564 

สถิติการค้า – สหราชอาณาจักร 
• ในเดือน ต.ค.64 สหราชอาณาจักรนำเข้าสินค้าเกษตรจากประเทศไทย (รวมยางพารา) รวม 2,191.8  ล้านบาท

หรือคิดเป็นปริมาณรวม 21,164 ตัน โดยนำเข้าไก่แปรรูปจากไทยมากที่สุด 

• เมื่อเทียบกับเดือนที่ผ่านมา (ก.ย. 64) มูลค่าการนำเข้าจากไทยลดลงร้อยละ 14 หรือ 344.6 ล้านบาท โดยสินค้า
เกษตรที่สหราชอาณาจักรนำเข้าจากไทยลดลง ได้แก่ ไก่แปรรูป อาหารปรุงแต่งอ่ืนๆ กุ้งแช่แข็ง ชิ้นเนื้อและส่วน
อื่นของไก่แช่แข็ง ปลาทูน่ากระป๋อง เส้นพาสต้าทำให้สุกหรือปรุงแต่ง เนื้อสัตว์ปีกอื่นๆปรุงแต่ง ส่วนสินค้า
เกษตรที่สหราชอาณาจักรนำเข้าจากไทยเพิ่มขึ้น ได้แก่ เพสทรี/เค้กและขนมเบเกอรี่อื่นๆ อาหารสุนัขและแมว 
ซอสและของปรุงแต่งสำหรับทำซอส ข้าว ข้าวโพดหวาน และกุ้งแปรรูป  
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• เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา (ต.ค. 63)  มูลค่าการนำเข้าจากไทยลดลงร้อยละ 19 หรือ 498.6 ล้าน
บาท โดยสินค้าเกษตรที่สหราชอาณาจักรนำเข้าจากไทยลดลง ได้แก่ ไก่แปรรูป อาหารปรุงแต่งอื่นๆ ซอสและ
ของปรุงแต่งสำหรับทำซอส เส้นพาสต้าทำให้สุกหรือปรุงแต่ง ปลาทูน่ากระป๋อง เนื้อสัตว์ปีกอื่นๆปรุงแต่ง 
ข้าวโพดหวาน ตามลำดับ ส่วนสินค้าเกษตรที่สหราชอาณาจักรนำเข้าจากไทยเพิ่มขึ้น ได้แก่  อาหารสุนัขและ
แมว กุ้งแช่แข็ง ข้าว เพสทรี/เค้กและขนมเบเกอรี่อื่นๆ ชิ้นเนื้อและส่วนอื่นของไก่แช่แข็ง กุ้งแปรรูป 

  

สถิติการค้าของสหภาพยุโรป (27 ประเทศ) น าเขา้อาหาร-สินค้าเกษตรจากไทย และแหล่งน าเข้าท่ีส าคญันอกกลุ่ม 
EU-27 เดือนตุลาคม 25 64  

 

ข้อมูลจาก : https://www.uktradeinfo.com/trade-data ณ เดือนมกราคม 2565 

ท่ีมาข้อมูล : International trade, EUROSTAT database ณ เดือนมกราคม 2565 
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สถิติการค้าสหราชอาณาจกัรน าเข้าอาหาร-สินค้าเกษตรจากไทย และแหล่งน าเขา้ส าคญันอกกลุ่ม EU-27 เดือน
ตุลาคม 2564  

2. สถานการณ์การค้าสินค้าเกษตรที่สำคัญและแนวโน้ม 

การตรวจพบปัญหาสารตกค้าง/ไม่ได้มาตรฐานด้านสุขอนามัย/เชื้อจุลินทรีย์/ในสินค้าเกษตรในสหภาพยุโรป   

• ในเดือนธันวาคม 2564 ในเดือนธันวาคม 2564 จากรายงานการแจ้งเตือน (Rapid Alert System) ของ
สหภาพยุโรป (EU)1 พบสินค้าเกษตรและอาหารที่มีปัญหา จำนวน 495 รายการ2 แบ่งเป็น สินค้าท่ีวางขายในท้องตลาด
แล้ว (Alert notifications) จำนวน 145 รายการ สินค้าที่ยังไม่ได้วางขายในท้องตลาด (Information notification) จำนวน 
168 รายการ สินค้าที่ถูกควบคุม ณ ด่านนำเข้า (Border rejection) จำนวน 178 รายการ การแจ้งข่าวให้ทราบ 
(news) จำนวน 3 รายการ และการแจ้งเตือนจากการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด (non-compliance notification) 
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 เดือนมกราคม 2565 
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• ในเดือนธันวาคม 2564 สหภาพยุโรปแจ้งการตรวจพบปัญหาในสินคา้เกษตรและอาหารของไทย จำนวน 2 รายการ 
ดังนี้ 

1. เดนมาร์กแจ้งพบสารตกค้างจากสารปราบศัตรูพืช chlorpyrifos ในละมุด 
2. เยอรมนีแจ้งพบสารตกค้างจากสาร histamine ในปลาข้างเหลือง (frozen yellowstripe trevally) 

ปัญหาการตรวจพบศัตรูพืชกักกันในสินค้าพืช/ผลไม้ (พฤศจิกายน 2564)  
• สหภาพยุโรปพบปัญหาศัตรูพืชกักกันในสินค้าพืช/ผลไม้ทั้งหมดตลอดเดือนพฤศจิกายน 2564 จำนวน 146 

รายการ โดยตรวจพบประเทศซุรินาม มากที่สุด 11 รายการ  
• สหภาพยุโรปตรวจพบปัญหาศัตรูพืชกักกันในสินค้าพืช/ผลไม้จากไทย จำนวน 7 รายการ ดังนี้ 

▪ เพลี้ยไฟ (Thrips palmi) ในกล้วยไม้สกุลหวาย  
▪ แมลงหวี่ขาวยาสูบ (Bemisia tabaci) ในกะเพรา 
▪ หนอนกระทู้ (Spodoptera litura) ในต้นฟิโลเดนดรอน 
▪ หนอนกระทู้ (Spodoptera litura) ในถั่วพ ู
▪ หนอนกระทู้ (Spodoptera litura) ในต้นมอนสเตอร่า 
▪ เชื้อไวรัส Tomato brown rugose fruit virus (ToBRFV) ในมะเขือเทศ 2 รายการ 

3. ประเด็นปัญหา อุปสรรค และปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อการค้าสินค้าเกษตรของไทย 

กฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของไทย 
- คณะกรรมาธิการยุโรปเห็นชอบให้ amprolium hydrochloride (COXAM) เป็นสารเสริมในอาหารสัตว์ (feed 

additive) ภายใต้กลุ่มสารเสริม coccidiostats และ histomonostats โดยอนุญาตให้ใช้กับไก่เลี้ยงเพื่อขุน และไก่
เลี้ยงเพื่อไข่ เป็นระยะเวลา 10 ปี ตั้งแต่วันที่กฎระเบียบฯ มีผลบังคับใช้ ไปจนถึงวันที่ 14 ธันวาคม 2574 เนื่องจาก 
ไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพสัตว์ ความปลอดภัยของผู้บริโภค และสิ่งแวดล้อม กำหนดให้ใช้สารเสริมดังกล่าวขั้นต่ำสุด
และขั้นสูงสุดที่ปริมาณ 125 มิลลิกรัมของสาร/กิโลกรัมของอาหารสัตว์ (ที่มีความชื้นร้อยละ 12) กฎระเบียบดังกล่าว 
มีผลบังคับใช้ 20 วัน หลังจากท่ีประกาศใน EU Official Journal (ประกาศ ณ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564)  

- คณะกรรมาธ ิการย ุ โรปประกาศ  Commission Implementing Regulation (EU) 2021/2130 ว ่าด ้วย  
การปรับปรุง Implementing Regulation (EU) 2020/1201 ด้านการกำหนดรายชื่อพืชที่มีความอ่อนไหวต่อเชื้อ
แบคทีเรีย Xylella Fastidiosa ใน EU Official Journal L 432/19 เห็นควรปรับแก้รายชื่อพืชอาศัยที่มีความอ่อนไหว
ต่อเชื้อแบคทีเรีย Xylella Fastidiosa ตามท่ี EFSA (European food Safety Authority) ได้ปรับแก้ไขให้เป็นปัจจุบัน
ล่าสุด โดยให้เพิ่มโรสแมร์รี (Salvia rosmarinus) เป็นพืชอาศัยของทุกสายพันธุ์ย่อยของ Xylella รวมถึงให้บรรจุ 
สายพันธุ์ย่อย pauca ในภาคผนวก II นอกเหนือจากที่เคยบรรจุในสายพันธุ์ย่อย multiplex และ fastidiosa และ
ยกเลิกพันธุ์ Rosmarinus ออกจากภาคผนวก I และภาคผนวก II เนื่องจากได้ถูกทดแทนโดยพันธุ์ Salvia rosmarinus 
ด้วยแล้ว กฎระเบียบดังกล่าวมีผลบังคับใช้ 20 วันหลังจากที่ประกาศใน EU Official Journal (ประกาศ ณ วันที่  
3 ธันวาคม 2564)  

- คณะกรรมาธิการยุโรปประกาศ Commission Implementing Regulation (EU) 2021/2049 ว่าด้วย การต่อ
อายุการอนุญาตและหาสารทดแทนสาร cypermethrin ซึ่งเป็นสารออกฤทธิ์ในผลิตภัณฑ์อารักขาพืช ใน EU Official 
Journal L 420/6 กฎระเบียบดังกล่าวมีผลบังคับใช้ 20 วัน หลังจากที่ประกาศใน EU Official Journal (ประกาศ  
ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564) และให้ปรับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไป  

- คณะกรรมาธิการยุโรปประกาศ Commission Regulation (EU) 2021/1916 ว่าด้วย การอนุญาตให้ใช้วัตถุ
เจ ื อปนอาหาร  4-amino-5-(3-(isopropylamino)-2,2-dimethyl-3oxopropoxy)-2-methylquinoline-3-carboxylic 
acid ภายใต้บัญชีรายชื่อวัตถุเจือปนอาหาร กลุ่มสารแต่งกลิ่น (Union list flavouring substances)  ใน EU Official 
Journal L 389/11 กฎระเบียบดังกล่าวมีผลบังคับใช้ 20 วัน หลังจากที่ประกาศใน EU Official Journal (ประกาศ 
ณ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564) 
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- คณะกรรมาธิการยุโรปได้ประกาศ Commission Implementing Regulation (EU) 2021/2081 ว ่าด้วย  
การไม่ต่ออายุให้ indoxacarb เป็นสารออกฤทธิ์ (Active Substance) ในผลิตภัณฑ์อารักขาพืช ใน EU Official 
Journal L 426/28 กฎระเบียบดังกล่าวมีผลบังคับใช้ 20 วัน หลังจากที่ประกาศใน EU Official Journal (ประกาศ 
ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564)  

- คณะกรรมาธิการยุโรปเห็นชอบให้ preparation of Bacillus velezensis CECT 5940 เป็นสารเสริมในอาหาร
สัตว์ (feed additive) ภายใต้กลุ่ม zootechnical additives เพ่ือช่วยควบคุมเชื้อในกระเพาะ (gut flora stabilisers) 
โดยอนุญาตให้ใช้กับไก่งวงเพ่ือขุน ไก่งวงเลี้ยงเพื่อผสมพันธุ์ สัตว์ปีกวัยเยาว์เพ่ือขุน/เลี้ยงเพ่ือผสมพันธุ์ และนกสวยงาม 
(ยกเว้นเพื่อการสืบพันธุ์)เป็นระยะเวลา 10 ปี ตั้งแต่วันที่กฎระเบียบฯ มีผลบังคับใช้ไปจนถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2574 
เนื่องจากไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพสัตว์ กฎระเบียบดังกล่าวมีผลบังคับใช้ 20 วัน หลังจากที่ประกาศใน EU Official 
Journal (ประกาศ ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564)  

- คณะกรรมาธิการยุโรปประกาศ Commission Implementing Regulation (EU) 2021/2068 ว่าด้วย การ
ปรับปรุง Implementing Regulation (EU) No 540/2011 ด้านการขยายระยะเวลาการอนุญาตให้สาร benfluralin 
สาร dimoxystrobin สาร fluazinam สาร flutolanil สาร mecoprop-P สาร mepiquat สาร metiram สาร 
oxamyl และสาร pyraclostrobin ซึ่งเป็นสารออกฤทธิ์ ใน EU Official Journal L 421/25 กฎระเบียบดังกล่าวมีผล
บังคับใช้ 20 วัน หลังจากท่ีประกาศใน EU Official Journal (ประกาศ ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564)  

- คณะกรรมาธิการยุโรปประกาศ Commission Implementing Regulation (EU) 2021/2029 ว่าด้วย การ
อน ุญาตให ้วางจำหน ่าย  3-Fucosyllactose (3-FL) เป ็นอาหารใหม่  (novel food) ภายใต้  Regulation (EU) 
2015/2283 ซ ึ ่ ง เป ็นการปร ับแก้  Commission Implementing Regulation (EU) 2017/2470 ใน EU Official 
Journal L 415/9 4 กฎระเบียบดังกล่าวมีผลบังคับใช้ 20 วัน หลังจากที่ประกาศใน EU Official Journal (ประกาศ 
ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564)  

- คณะกรรมาธิการยุโรปเห็นชอบให้ L-histidine monohydrochloride monohydrate ที่ผลิตโดยการหมักกับ
เช ื ้อ Escherichia coli NITE SD 00268 เป ็นสารเสร ิมในอาหารส ัตว์  (feed additive) ภายใต ้กล ุ ่มสารเสริม 
ทางโภชนาการ (nutritional additives) โดยมีหน้าที่เป็น ‘amino acids, their salt and analogues’ และภายใต้
กลุ่มสารเสริมทางประสาทสัมผัส (sensory additives) โดยมีหน้าที่เป็นสารแต่งกลิ่น (flavouring compounds)  
โดยเป็นแหล่งกรดอะมิโน histidine และมีประสิทธิภาพใช้เป็นสารแต่งกลิ่น ซึ่งอนุญาตให้ใช้กับสัตว์ทุกชนิด (ยกเว้น
ปลา) เป็นระยะเวลา 10 ปี ตั้งแต่วันที่กฎระเบียบฯ มีผลบังคับใช้ ไปจนถึงวันที่ 19 ธันวาคม 2574 กฎระเบียบดังกล่าว
มีผลบังคับใช้ 20 วัน หลังจากท่ีประกาศใน EU Official Journal (ประกาศ ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564)  

- คณะกรรมาธิการยุโรปประกาศ Commission Implementing Regulation (EU) 2021/2079 ว่าด้วย การ
อนุญาตให้วางจำหน่ายผงเห็ดวิตามิน D2 เป็นอาหารใหม่ (novel food) ภายใต้ Regulation (EU) 2015/2283  
ซึ่งเป็นการปรับแก ้Commission Implementing Regulation (EU) 2017/2470 ใน EU Official Journal L 426/16 
4.กฎระเบียบดังกล่าวมีผลบังคับใช้  20 วัน หลังจากที ่ประกาศใน EU Official Journal (ประกาศ ณ วันที่ 29 
พฤศจิกายน 2564)  

- คณะกรรมาธิการยุโรปประกาศ 2021/C 483 I/01 ว่าด้วย บัญชีรายชื่อท่าเรือของประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป
และไอร์แลนด์เหนือที่อนุญาตให้ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำขึ้นท่าเทียบและขนถ่ายลำ  และให้บริการเรือประมงของประเทศ 
ที ่สามตาม Council Regulation (EC) No 1005/2008 มาตรา 5(2) ใน EU Official Journal C 483 I/1 โดยครอบคลุม
ท่าเรือของประเทศสมาชิกฯ จำนวน 158 แห่ง (จากเดิม 142 แห่ง) และท่าเรือของไอร์แลนด์เหนือ จำนวน 7 แห่ง  

- คณะกรรมาธิการยุโรปได้ประกาศ Commission Delegated Regulation (EU) 2021/2089 ว่าด้วย การ
ปรับแก้ข้อกำหนดรายชื่อสินค้าที่มีความเสี่ยงต่ำที่อยู่ในกระเป๋าเดินทางของผู้โดยสารและสัตว์เลี้ยงที่ได้รับการยกเว้น
จากการตรวจสอบ ณ ด่านตรวจสอบ ใน EU Official Journal L 427/149 กฎระเบียบดังกล่าวมีผลบังคับใช้ 20 วัน 
หลังจากท่ีประกาศใน EU Official Journal (ประกาศ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564) 

- คณะกรรมาธิการยุโรปประกาศ Commission Implementing Regulation (EU) 2021/2141 ว่าด้วย การ
กำหนดอัตราความถี่ในการตรวจสอบกายภาพสินค้าคอมโพสิตบางประเภทที่นำเข้า ซึ่งเป็นการปรับแก้ Commission 
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Implementing Regulation (EU) 2019/2129 ใน EU Official Journal L 433/5 กฎระเบียบดังกล่าวมีผลบังคับใช้ 
20 วัน หลังจากท่ีประกาศใน EU Official Journal (ประกาศ ณ วันที่ 6 ธันวาคม 2564)  

- คณะกรรมาธิการยุโรปประกาศ Commission Regulation (EU) 2021/2142 ว่าด้วย การปรับแก ้Regulation 
(EC) No 1881/2006 ในการกำหนดค่าตกค้างสูงสุด (MLs) ของสาร opium alkaloids ในอาหาร ใน EU Official 
Journal L 433/8 กำหนดช่วงเวลาเปลี ่ยนผ่านให้ส ินค้าอาหารที ่ม ีรายชื ่อใน  Commission Regulation (EU) 
2021/2142 ภาคผนวกที่วางจำหน่ายในตลาดก่อนวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 สามารถวางจำหน่ายได้ไปจนกว่าช่วงอายุ
การเก็บรักษา/วันที่ควรบริโภคได้ระบุไว้ กฎระเบียบดังกล่าวมีผลบังคับใช้ 20 วัน หลังจากที่ประกาศใน EU Official 
Journal (ประกาศ ณ วันที่ 6 ธันวาคม 2564) และปรับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 

*********************************************************************************** 
นโยบายและทิศทางการดำเนินงานด้านต่าง ๆ 
• สหภาพยุโรปเตรียมผลักดันให้สินค้าเกษตร-อาหารที่นำเข้าจากประเทศที่สามต้องได้มาตรฐานสวัสดิภาพสัตว์

และสิ่งแวดล้อม 
ที่ประชุมรัฐสภายุโรปในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 ได้ลงมติเป็นเอกฉันท์ เห็นควรให้มีการผลักดันให้มาตรฐาน

สินค้าเกษตร-อาหารที่นำเข้าจากประเทศสามต้องเทียบเท่ากับมาตรฐานสินค้าเกษตร-อาหารที่ผลิตได้ในสหภาพยโุรป 
ทั้งในด้านสุขภาพ สวัสดิภาพสัตว์ และสิ่งแวดล้อม โดยให้สอดคล้องกับกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งมติดังกล่าว
มีผลสอดคล้องกับข้อเสนอการต่อต้านการตัดไม้ทำลายป่าของคณะกรรมาธิการยุโรป เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 
ที่มีเนื้อหาเน้นการควบคุมการนำเข้าสินค้าสำคัญ อาทิ น้ำมันปาล์ม และถั่วเหลือง เพื่อให้แน่ใจว่าสหภาพยุโรปไม่ใช่
ต้นเหตุของการตัดไม้ทำลายป่าในประเทศที่สาม 
4. สถานการณ์ด้านการเกษตรที่สำคัญของประเทศทีร่ับผิดชอบ  

• การแจ้งเตือนโรคระบาดในปศุสัตว์ของสหภาพยุโรป (ข้อมูลตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน – 19 ธันวาคม 2564)  
o โรคอหิวาต์สุกรอัฟริกัน (African swine fever: ASF) คือ  

o ตรวจพบ ASF ในฟาร์มหมู ดังนี้ โรมาเนีย (1,648) โปแลนด์ (124) ยูเครน (13)  สโลวาเกีย (11) บัลแกเรีย (6) 
o ตรวจพบ ASF ในหมูป่า ดังนี้ โปแลนด์ (3,023) ฮังการี (2,568) เยอรมนี (2,431) สโลวาเกีย (1,622) 

โรมาเนีย (1,019) ลัตเวีย (338) บัลแกเรีย (318) ลิทัวเนีย (238) เอสโตเนีย (67) อิตาลี (14) ยูเครน (3)  
o โรคไข้หวัดนกชนิดรุนแรง (HPAI) คือ 

o โรคไข้หวัดนกชนิดรุนแรง (HPAI) ใน Non-Commercial Farm ดังนี้ เยอรมนี (1,217) เดนมาร์ก (277) 
เนเธอร์แลนด์ (149) สวีเดน (118) โปแลนด์ (94) ฟินแลนด์ (65) เอสโตเนีย (43) ไอร์แลนด์ (41) สาธารณรัฐเช็ก (33) 
ออสเตรีย (36) นอร์เวย์ (32) เบลเยียม (31) ฝรั่งเศส (28) อิตาลี (14) โรมาเนีย (11) ฮังการี (10) อ่ืน ๆ (37) 

o โรคไข้หวัดนกชนิดรุนแรง (HPAI) ใน Commercial Farm ดังนี้ ฝรั ่งเศส (482) โปแลนด์ (382) อิตาลี 
(243) เยอรมนี (241) สาธารณรัฐเช็ก (44) เดนมาร์ก (13) บัลกาเรีย (13) เนเธอร์แลนด์ (12) อ่ืน ๆ (25) 

 


