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รายงานสถานการณ์การค้าสนิค้าเกษตร (Situation Report) ประจำเดือนพฤศจิกายน2564 
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   

• ในเดือนพฤศจิกายน 2564 จากรายงานการแจ้งเตือน (Rapid Alert System) ของสหภาพยุโรป (EU)1 พบ
สินค้าเกษตรและอาหารที่มีปัญหา จำนวน 426 รายการ2 แบ่งเป็น สินค้าท่ีวางขายในท้องตลาดแล้ว (Alert notifications) 
จำนวน 136 รายการ สินค้าที่ยังไม่ได้วางขายในท้องตลาด (Information notification) จำนวน 149 รายการ สินค้าที่ถูก
ควบคุม ณ ด่านนำเข้า (Border rejection) จำนวน 139 รายการ การแจ้งข่าวให้ทราบ (news) จำนวน 1 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 เดือนตุลาคม 2564 
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• ในเดือนพฤศจิกายน 2564 สหภาพยุโรปแจ้งการตรวจพบปัญหาในสนิคา้เกษตรและอาหารของไทย จำนวน 5 รายการ 
ดังนี้ 

1. เยอรมนีแจ้งพบสารตกค้างจากสารโลหะหนัก (ปรอท) ในอาหารแมว 
2. อิตาลีแจ้งพบสารตกค้าง sulphite ในกุ้งแช่แข็ง 
3. สวิสเซอร์แลนด์แจ้งพบสารตกค้างจากสารปราบศัตรูพืช chlorpyrifos ในผักชี  
4. เยอรมนีแจ้งพบเชื้อ Salmonella และ Enterobacteria ในอาหารปลาสวยงามแช่แข็ง  
5. เนเธอร์แลนด์แจ้งพบเชื้อ Salmonella ในเนื้อไก่ปรุงแต่ง 

ปัญหาการตรวจพบศัตรูพืชกักกันในสินค้าพืช/ผลไม้ (ตุลาคม - พฤศจิกายน)  
• สหภาพยุโรปพบปัญหาศัตรูพืชกักกันในสินค้าพืช/ผลไม้ท้ังหมดตลอดเดือนตุลาคม – พฤศจิกายน 2564 จำนวน 

286 รายการ โดยในเดือนตุลาคมประเทศซิมบับเว ตรวจพบมากที่สุด 24 รายการ และเดือนพฤศจิกายน ประเทศซุรินาม 
ตรวจพบมากท่ีสุด 11 รายการ  

• สหภาพยุโรปตรวจพบปัญหาศัตรูพืชกักกันในสินค้าพืช/ผลไม้จากไทย จำนวน 9 รายการ ดังนี้ 
▪ เพลี้ยไฟ (Thrips palmi) ในกล้วยไม้สกุลหวาย 2 รายการ  
▪ แมลงหวี่ขาวยาสูบ (Bemisia tabaci) ในผัก 
▪ หนอนกระทู้ (Spodoptera litura) ในต้นมอนสเตอร่า 
▪ เชื้อไวรัส Tomato brown rugose fruit virus (ToBRFV) ในมะเขือเทศ  
▪ หนอนกระทู้ (Spodoptera litura) ในต้นฟิโลเดนดรอน 
▪ แมลงหวี่ขาวยาสูบ (Bemisia tabaci) ในกะเพรา  
▪ หนอนกระทู้ (Spodoptera litura)  
▪ ตรวจพบแมลงวันผลไม้ (Dialeuropora decempuncta) ในถั่วพ ู

3. ประเด็นปัญหา อุปสรรค และปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อการค้าสินค้าเกษตรของไทย 

กฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของไทย 
- คณะกรรมาธิการยุโรปประกาศ Commission Regulation (EU) 2021/1804 ว่าด้วย การปรับปริมาณสาร

ตกค้างสูงสุด (MRLs) ของสารปราบศัตรูพืช bentazone ในสินค้าพืช ใน EU Official Journal L 364/1 โดยกฎระเบียบ
ดังกล่าวมีผลบังคับใช้ 20 วัน หลังจากท่ีประกาศใน EU Official Journal (ประกาศ ณ วันที่ 13 ตุลาคม 2564) 
- คณะกรรมาธิการยุโรปประกาศ Commission Regulation (EU) 2021/1807 ว่าด้วย การปรับปริมาณสาร

ตกค้างสูงสุด (MRLs) ของยาปราบศัตรูพืช 12 รายการ  ได้แก่ สาร acibenzolar-S-methyl สารสกัดด้วยน้ำจากเมล็ด
ง อก ข อ ง ล ู พ ิ น ห ว า น  ( aqueous extract from the germinated seeds of sweet Lupinus albus) ส า ร 
azoxystrobin ส า ร  clopyralid ส า ร  cyflufenamid ส า ร  fludioxonil ส า ร  fluopyram ส า ร  fosetyl ส า ร 
metazachlor สาร oxathiapiprolin สาร tebufenozide และสาร thiabendazole ในสินค้าพืชและสัตว์ ใน EU 
Official Journal L 365/1 โดยกฎระเบียบดังกล่าวมีผลบังคับใช้ 20 วัน หลังจากที่ประกาศใน EU Official Journal 
(ประกาศ ณ วันที่ 14 ตุลาคม 2564) ทั้งนี้ สำหรับค่า MRLs ของสาร fluopyram ในถั่วเหลือง ให้ปรับใช้ตั้งแต่วันที่  
6 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป 
- คณะกรรมาธิการยุโรปประกาศ Commission Regulation (EU) 2021/1810 ว่าด้วย การปรับปริมาณสาร

ตกค้างสูงสุด (MRLs) ของสารปราบศัตรูพืช cyprodinil ในสินค้าพืช ใน EU Official Journal L 366/2 ปรับค่า MRLs 
ของสาร cyprodinil เนื่องจากมีการขออนุญาตใช้สารดังกล่าวตาม Regulation (EC) No 396/2005 มาตรา 6(1) 
ในบลูเบอร์รี แครนเบอร์รี เคอร์แรนท์ และกูสเบอร์รี ที่ระดับ 8 มิลลิกรัม/กิโลกรัม กฎระเบียบดังกล่าวมีผลบังคับใช้ 
20 วันหลังจากท่ีประกาศใน EU Official Journal (ประกาศ ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2564) 
- คณะกรรมาธิการยุโรปประกาศ Commission Regulation (EU) 2021/1841 ว่าด้วย การปรับปริมาณสาร

ตกค้างสูงสุด (MRLs) ของสารปราบศัตรูพืช 2 รายการ ได้แก่สาร 6-benzyladenine และสาร aminopyralid ใน
สินค้าพืชและสัตว์ ใน EU Official Journal L 373/63 กำหนดช่วงเวลาเปลี่ยนผ่านให้กับสารทั้ง 2 รายการ ในสินค้าที่
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ผลิตในสหภาพยุโรปหรือสินค้าที่ส่งออกไปยังสหภาพยุโรป ก่อนวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 โดยให้สามารถใช้ค่า MRLs 
เดิม กฎระเบียบดังกล่าวมีผลบังคับใช้ 20 วันหลังจากท่ีประกาศใน EU Official Journal (ประกาศ ณ วันที่ 21 ตุลาคม 
2564) และให้ปรับใช้ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป 
- คณะกรรมาธิการยุโรปประกาศ Commission Regulation (EU) 2021/1842 ว่าด้วย การปรับปริมาณสาร

ตกค้างสูงสุด (MRLs) ของยาปราบศัตรูพืช 2 รายการ  ได้แก่ สาร flupyradifurone และสาร difluoroacetic acid  
ในสินค้าพืชและสัตว์ ใน EU Official Journal L 373/76 กฎระเบียบดังกล่าวมีผลบังคับใช้ 20 วัน หลังจากที่ประกาศ
ใน EU Official Journal (ประกาศ ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2564) ทั้งนี้ สำหรับค่า MRLs ของสาร flupyradifurone  
ในใบองุ่นและสาร difluoroacetic acid ในข้าวโพด เมล็ดโกโก้ และตับสุกร ให้ปรับใช้ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 
เป็นต้นไป 
- คณะกรรมาธิการยุโรปประกาศ Commission Regulation (EU) 2021/1884 ว่าด้วย การปรับปริมาณสารตกค้าง

สูงสุด (MRLs) ของยาปราบศัตรูพืช chlorantraniliprole ในถั ่วพัลส์ ใน EU Official Journal L 382/39 โดยมี 
รายละเอียดดังนี้ การอนุโลมภายใต้ข้อกำหนด Import Tolerances ให้แก่สหรัฐอเมริกา สำหรับสาร chlorantraniliprole 
ในถั่วพัลส์ (pulses) ที่ระดับ 0,3 มิลลิกรัม/กิโลกรัม กฎระเบียบดังกล่าวมีผลบังคับใช้ 20 วัน หลังจากที่ประกาศใน EU 
Official Journal (ประกาศ ณ วันที่ 28 ตุลาคม 2564) 
- คณะกรรมาธิการยุโรปประกาศ Commission Regulation (EU) 2021/1891 ว่าด้วย การปรับแก้ภาคผนวก XIV 

และภาคผนวก XV Regulation (EU) No 142/2011 ว่าด้วย ข้อกำหนดในการนำเข้า (import) หรือส่งผ่าน (transit) 
ผลิตผลพลอยได้จากสัตว์และผลิตภัณฑ์ที่ได้จากผลิตผลดังกล่าวไปยังสหภาพยุโรป ใน EU Official Journal L 384/84 
สินค้าผลิตผลพลอยได้จากสัตว์และผลิตภัณฑ์ที่ได้จากผลิตผลดังกล่าวที่ใช้หนังสือรับรองตามแบบฟอร์มเดิมใน บท 3(F) 
บท 8 และบท 10(B) ภาคผนวก XV Regulation (EU) No 142/2011 สามารถส่งออก/ส่งผ่านไปยังสหภาพยุโรปได้ไป
จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 หากหนังสือรับรองฯ ลงนามก่อนวันที่ 31 มีนาคม 2565 กฎระเบียบดังกล่าวมีผล
บังคับใช้ 20 วัน หลังจากท่ีประกาศใน EU Official Journal (ประกาศ ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2564) 
- คณะกรรมาธิการยุโรปประกาศ Commission Implementing Regulation (EU) 2021/1975 ว่าด้วย การ

อนุญาตให้วางจำหน่ายตั ๊กแตน (Locusta migratoria) เป็นอาหารใหม่ (novel food) ภายใต้ Regulation (EU) 
2015/2283 ซ ึ ่ ง เป ็นการปร ับแก้  Commission Implementing Regulation (EU) 2017/2470 ใน  EU Official 
Journal L 402/10 กฎระเบียบดังกล่าวมีผลบังคับใช้ 20 วัน หลังจากท่ีประกาศใน EU Official Journal (ประกาศ ณ 
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564) 
- คณะกรรมาธิการยุโรปประกาศ Commission Regulation (EU) 2021/1925 ว่าด้วย การปรับแก ้Commission 

Regulation (EU) No 142/2011  ภาคผนวก เกี่ยวกับข้อกำหนดในการวางจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากแมลงบางรายการ
และการปรับใช้วิธีกักเก็บซากสัตว์ ใน EU Official Journal L 393/4  

1. อนุญาตให้ใช้สิ่งปฏิกูลจากแมลง (insect frass) เพ่ือใช้ในการผลิตปุ๋ย (fertilisers) โดยบรรจุในภาคผนวก I ของ 
Regulation (EU) No 142/2011 และกำหนดกระบวนการแปรรูปสิ่งปฏิกูลจากแมลง เช่นเดียวกับมูลค้างคาวและปุ๋ย
คอกแปรรูปอื่นๆ ตามปรากฏในภาคนผวก XI ของ Regulation (EU) No 142/2011 

2. อนุญาตให้ใช้ซากหนอนไหม (silkworm: Bombyx mori) ซึ่งเป็นผลิตผลพลอยได้จากการผลิตไหม เพื่อใช้ใน
การผลิตโปรตีนสัตว์แปรรูป (processed animal protein) โดยบรรจุในภาคผนวก X ของ Regulation (EU) No 
142/2011 

3. อนุญาตให้ขยายการใช้วิธีกักเก็บซากสัตว์ (containment method) โดยระบบ Hydrolysis with subsequent 
disposal กับซากสัตว์ปีกและซากกระต่ายจากฟาร์มเพาะเลี้ยงได้ จากเดิมท่ีอนุญาตให้ใช้เฉพาะแต่กับซากสุกร ตามข้อ 
2 ส่วน 2.B บท V ภาคผนวก IX ของ Regulation (EU) No 142/2011   
กฎระเบียบดังกล่าวมีผลบังคับใช้ 20 วัน หลังจากท่ีประกาศใน EU Official Journal (ประกาศ ณ วันที่ 8 พฤศจิกายน 
2564) 
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- คณะกรรมาธิการยุโรปได้ประกาศ Commission Implementing Regulation (EU) 2021/1900 ว่าด้วย การ
ปรับแก้ไข Commission Implementing Regulation (EU) 2019/1793 ในการเพิ่มการตรวจสอบควบคุมชั่วคราว 
และการปรับใช้มาตรการฉุกเฉินกับสินค้าที ่นำเข้าจากประเทศที่สาม  ภายใต้ Regulation (EU) 2017/625 และ 
Regulation (EC) No 178/2002 ใน EU Official Journal L 387/78 กฎระเบียบดังกล ่าวมีผลบังค ับใช้  20 วัน 
หลังจากที่ประกาศใน EU Official Journal (ประกาศ ณ วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564) ยกเว้นมาตรการที่มีต่อเมล็ดงา 
(Sesamum seeds) จากเอธิโอเปียและพริกจากศรีลังกา ให้ปรับใช้ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2565 เป็นต้นไป   
- คณะกรรมาธิการยุโรปประกาศ Commission Regulation (EU) 2021/1881 ว่าด้วย การปรับปริมาณสารตกค้าง

สูงสุด (MRLs) ของสารปราบศัตรูพืช imidacloprid ในสินค้าพืชและสัตว์ ใน EU Official Journal L 380/5 กฎระเบียบ
ดังกล่าวมีผลบังคับใช้ 20 วันหลังจากท่ีประกาศใน EU Official Journal (ประกาศ ณ วันที่ 27 ตุลาคม 2564) และให้
ปรับใช้ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2565 
- คณะกรรมาธิการยุโรปประกาศ Commission Regulation (EU) 2021/1864 ว่าด้วย การปรับปริมาณสารตกค้าง

สูงสุด (MRLs) ของสารปราบศัตรูพืช 5 รายการ ได้แก่สาร amisulbrom สาร flubendiamide สาร meptyldinocap 
สาร metaflumizone และสาร propineb ในสินค้าพืชและสัตว์ ใน EU Official Journal L 377/3 กฎระเบียบดังกล่าว 
มีผลบังคับใช้ 20 วันหลังจากที่ประกาศใน EU Official Journal (ประกาศ ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2564) และให้ปรับใช้
ตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม 2565 
- คณะกรรมาธิการยุโรปประกาศ Commission Regulation (EU) 2021/1917 ว่าด้วย การอนุญาตให้ใช้วัตถุเจือ

ปนอาหาร  2-(4-methylphenoxy)-N-(1H-pyrazol-3-yl)-N-(thiophen-2-ylmethyl) acetamideภายใต ้บ ัญชี
รายชื ่อวัตถุเจือปนอาหาร กลุ ่มสารแต่งกลิ ่น (Union list flavouring substances)  ใน EU Official Journal L 
389/15 กฎระเบียบดังกล่าวมีผลบังคับใช้ 20 วัน หลังจากที่ประกาศใน EU Official Journal (ประกาศ ณ วันที่ 4 
พฤศจิกายน 2564) 
- คณะกรรมาธิการยุโรปประกาศ Commission Implementing Regulation (EU) 2021/1937 ว่าด้วย การ

กำหนดบัญชีรายชื่อประเทศที่สามหรือภูมิภาคของประเทศที่สามที่ได้รับอนุญาตให้ส่งออกมอลลัสและครัชเตเชียน
สวยงามไปยังสหภาพยุโรป ใน EU Official Journal L 396/36 และกำหนดบัญชีรายชื่อประเทศที่สามหรือภูมิภาค
ของประเทศท่ีสามที่ได้รับอนุญาตให้ส่งออกสัตว์น้ำไปยังสหภาพยุโรป กฎระเบียบดังกล่าวมีผลบังคับใช้ 1 วัน หลังจาก
ที่ประกาศใน EU Official Journal (ประกาศ ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564) 
- คณะกรรมาธิการยุโรปประกาศ Commission Implementing Regulation (EU) 2021/1974 ว่าด้วย การ

อนุญาตให้วางจำหน่ายผลมิราเคิลแห้ง (dried fruit of Synsepalum dulcificum) เป็นอาหารใหม่ (novel food) 
ภาย ใต้  Regulation (EU) 2015/2283 ซ ึ ่ ง เ ป ็ น ก า รป ร ั บ แก้  Commission Implementing Regulation (EU) 
2017/2470 ใน EU Official Journal L 402/5 กฎระเบียบดังกล่าวมีผลบังคับใช้ 20 วัน หลังจากที่ประกาศใน EU 
Official Journal (ประกาศ ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564) 

*********************************************************************************** 
นโยบายและทิศทางการดำเนินงานด้านต่าง ๆ  

• ฝรั่งเศสออกกฎระงับการใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกในผักและผลไม้สดที่ไม่ผ่านการแปรรูป ณ ร้านจำหน่ายปลีก   
ฝรั่งเศสห้ามใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกในผักและผลไม้สดที่ไม่ได้แปรรูป (คืออยู่ในลักษณะดิบหรือได้รับการจัดเตรียม

เบื้องต้น อาทิ ทำความสะอาด ทำให้สะเด็ดน้ำ ตัดแต่ง หรือทำให้แห้ง) ที่วางจำหน่ายปลีก ณ ชั้นวางจำหน่ายของร้านค้า
ปลีก แผงลอย หรือตลาดเท่านั้น ไม่ครอบคลุมถึงการผลิต การบรรจุ หรือการขนส่งที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ ไม่ปรับใช้กับ
สินค้าผักและผลไม้ที่บรรจุห่อเกินกว่า 1.5 กิโลกรัม หรือสินค้าผักและผลไม้ที่มีความเสี่ยงต่อการเสียหายหากต้องจำหน่าย
ในลักษณะยกลัง (sold loose) โดยกำหนดให้เป็นหน้าที่ของร้านค้าปลีกที่ต้องไม่วางจำหน่ายสินค้าในบรรจุภัณฑ์พลาสติก
ในสินค้าผักและผลไม้เป้าหมาย 31 ชนิด ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 เป็นต้นไป ทั้งนี้ บัญชีรายชื่อผักและผลไม้ที่อ้างถึง
ส่วนใหญ่ครอบคลุมผักและผลไม้ท้องถิ่น ดังนี้  
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1) ผัก ได้แก่ กระเทียมต้น ซูกินี มะเขือ พริกหยวก แตงกวามันฝรั่ง แครอท มะเขือเทศผลกลม หอมหัวใหญ่  
ไชเท้า กะหล่ำปลี กะหล่ำดอก สควอซ (ผักกลุ่มฟัก แฟง และแตง) พาร์สนิป แรดิช แก่นตะวัน และผักจำพวกราก  

2) ผลไม ้ได้แก ่แอปเปิ้ล แพร์ ส้ม ส้มคลีเมนไทน์ กีวี ส้มแมนดาริน มะนาว ส้มโอ พลัม เมลอน สับปะรด มะม่วง 
เสาวรส และลูกพลับ โดยทางการฝรั่งเศสจะพิจารณาปรับใช้ข้ออนุโลมให้กับผักและผลไม้ที่มีความเสี่ยงต่อการช้ำและ 
เน่าเสียได้ง่าย อาท ิสตรอว์เบอร์รี ที่อนุโลมให้ปรับใช้ตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2569 เป็นต้นไป 
• สหภาพยุโรปเตรียมออกกฎหมายเรื่องการกำกับดูแลและความรับผิดชอบในการประกอบธุรกิจที่เคารพ  

สิทธิมนุษยชนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
คณะกรรมาธิการยุโรปด้านยุติธรรม (DG Justice) กำลังอยู่ในระหว่างจัดทำร่างกฎหมายใหม่เกี่ยวกับการกำกับ

ดูแลและความรับผิดชอบในการประกอบธุรกิจที่เคารพสิทธิมนุษยชนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Corporate due 
diligence and Accountability) ซึ ่งวางกลไกให้ภาคเอกชนในสหภาพยุโรปต้องตรวจสอบห่วงโซ่อุปทาน (Supply 
Chain) และเครือข่ายการผลิตของตน โดยคำนึงถึงความเสี่ยงของการดำเนินธุรกิจที่จะส่งผลกระทบต่อการเคารพสิทธิ
มนุษยชนและสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินธุรกิจอยู่ภายใต้กรอบธรรมาภิบาลที่ดี มีความโปร่งใส และ
สามารถตรวจสอบได้ ซึ่งการร่างกฎหมายดังกล่าวได้รับความเห็นพ้องจากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมของอียู
ว่ามีเป็นกฎหมายที่จะช่วยส่งเสริมความยั่งยืนในการดำเนิน ธุรกิจในสหภาพยุโรป 

กฎหมายใหม่นี ้จะกำหนดบรรทัดฐานให้ทุกประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปต้องนำไปปรับใช้  และวางกฎเกณฑ์
เกี่ยวกับการกำกับดูแลและความรับผิดชอบในการประกอบธุรกิจภายในประเทศของตน (หน้าที่ตรวจสอบ/ควบคุม ออก
บทลงโทษ หรือระงับการดำเนินธุรกิจชั่วคราว รวมถึงห้ามนำเข้าสินค้าที่มีการฝ่าฝืนสิทธิมนุษยชนขั้นรุนแรง (severe 
human rights violations)  โดยสหภาพยุโรปได้อิงหลักการของสหประชาชาติ อาทิ หลักการว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิ
มนุษยชน (UN’s Guidelines on Business and Human Rights) และแนวปฏิบัติขององค์การเพื ่อความร่วมมือทาง
เศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD Guidelines for Multinational Enterprises) มาพิจารณาในการยกร่างกฎหมาย
ดังกล่าว   
• ข้อกำหนดว่าด้วยการปฎิบัติทาง การค้าท่ีไม่เป็นธรรมในห่วงโซ่อุปทานอาหาร-สินค้าเกษตร หรือ Directive 

(EU) 2019/633 on Unfair Trading Practices (UTPs) in the Agricultural and food Supply Chain  
สหภาพยุโรป ออก “ข้อกำหนดว่าด้วยการปฎิบัติทางการค้าท่ีไม่เป็นธรรมในห่วงโซ่อุปทานอาหาร-สินค้าเกษตร 

เม่ือวันท่ี 30 เมษายน 2562 เพ่ือปกป้องคุ้มครองเกษตรกรและผู้ประกอบการ SMEs จากการปฏิบัติทางการค้าที่ไม่เป็นธรรม 
ข้อกำหนดมีผลผูกพันให้แต่ละประเทศสมาชิกฯ  ต้องนำหลักเกณฑ์ภายใต้ UTP ไปถ่ายทอดเป็นกฎหมายระดับ 
ประเทศภายในวันที่ 1 พฤษภาคม 2564 และเริ่มบังคับใช้ภายใน 6 เดือน โดยประเทศสมาชิกฯ สามารถออกกฎหมาย
ป้องกันการปฏิบัติทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมที่เข้มงวดกว่าข้อกำหนด UTPs ของสหภาพยุโรปได้  
 ข้อกำหนด UTPs มีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมการทำงานของห่วงโซ่  อุปทานอาหารให้มีประสิทธิภาพ ยุติธรรม 
และสร้างความโปร่งใสในตลาด อีกท้ังช่วยพัฒนาสถานะของเกษตรกรในห่วงโซ่อุปทานอาหารให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น  

พฤติกรรมที่เข้าข่ายเป็นการปฏิบัติทางการค้าที่ไม่เป็นธรรม (16 ข้อ) 
o การปฏิบัติทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมท่ีห้ามกระทำอย่างเด็ดขาดไม่ว่าสถานการณ์ใดก็ตาม (black practices) 

ได้แก่ 
- การจ่ายเงินค่าอาหาร-สินค้าเกษตรท่ีเน่าเสียง่าย ล่าช้าเกินกว่า 30 วัน 
- การจ่ายเงินค่าอาหาร-สินค้าเกษตรอ่ืนๆ ล่าช้าเกินกว่า 60 วัน 
- ยกเลิกคำสั่งซื้ออาหาร-สินค้าเกษตรที่เน่าเสียง่ายกระทันหัน 
- ผู้ซื้อเปลี่ยนแปลงเนื้อหาสัญญาแต่เพียงฝ่ายเดียว 
- บังคับให้ผู้ผลิตหรือผู้จำหน่ายจ่ายเงินที่ไม่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายสินค้าเกษตรหรืออาหารนั้นๆ 
-  บังคับให้ผู้ผลิตหรือผู้จำหน่ายเป็นฝ่ายรับผิดชอบความเสี่ยงจากความเสียหายหรือการเน่าเสียของสินค้า 
-  ผู้ซื้อปฏิเสธไม่ยอมทำสัญญาสั่งซื้อแบบเป็นลายลักษณ์อักษร แม้ว่าผู้ผลิตหรือผู้จำหน่ายสินค้าจะร้องขอ  
-  ผู้ซื้อนำข้อมูลความความลับทางการค้าไปใช้ 
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-  ผู้ซื้อใช้มาตรการตอบโต้ทางการค้า (เช่น ข่มขู่ว่าจะเล่นงานหรือระงับการค้ากับผู้ประกอบการอีกฝ่าย) 
-  บังคับให้ผู้ผลิตหรือผู้จำหน่ายเป็นฝ่ายรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบสินค้าจากการร้องเรียนโดย

ผู้บริโภค  
o การปฏิบัติทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมท่ีจัดอยู่ในกลุ่มสีเทา (grey practices)       

เป็นข้อตกลงที่ไม่ชัดเจนว่าเป็นการเอาเปรียบคู่ค้าหรือไม่  แต่สามารถกระทำได้หากผู้ซื ้อทำข้อตกลงหรือ 
กำหนดเงื่อนไขล่วงหน้า กับผู้ผลิตหรือผู้จำหน่ายสินค้าไว้อย่างชัดเจน ได้แก่  

-  การคืนสินค้าที่จำหน่ายไม่หมด 
-  การเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บ จัดแสดงหรือลงรายการสินค้า 
-  การเรียกเก็บค่าส่งเสริมการขาย 
-  การเรียกเก็บค่าการตลาด 
-  การเรียกเก็บค่าโฆษณา 
-  การเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการส่งพนักงานของร้านค้าไปประจำสถานที่จำหน่าย  โดยผลักภาระค่าใช้จ่ายนั้น

ให้ผู้ผลิตหรือผู้จำหน่ายสินค้า 
o ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564 มี 16 ประเทศ จาก 27 ประเทศได้ดำเนินการ ออกกฎหมาย UTPs ของประเทศ

เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และบางประเทศได้ปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย UTPs ของประเทศที่มีอยู่เดิมให้สอดคล้องกับ UTPs 
ของสหภาพยุโรป ได้แก่ บัลแกเรีย เดนมาร์ก กรีซ ฟินแลนด์ ไอร์แลนด์ ลัตเวีย เนเธอร์แลนด์ โครเอเชีย ฮังการี 
ลักเซ็มเบิร์ก เยอรมนี ลิธัวเนีย มอลตา สวีเดน และสโลวาเกีย ส่วนฝรั่งเศสอยู่ระหว่างข้ันตอน ปรับปรุงกฎหมาย UTPs 
ของประเทศให้สอดคล้องกับสหภาพยุโรป 

o ประเภทผู ้ประกอบการและความสัมพันธ์ที ่ครอบคลุม  : กฎหมาย UTPs ของ 14 ประเทศครอบคลุม
ความสัมพันธ์ทางการค้าแบบธุรกิจกับธุรกิจ (B2B) ระหว่างผู้จำหน่าย (suppliers) และผู้ซ้ือ (buyers) ตลอดห่วงโซ่อุปทาน 
รวมถึงผู้แปรรูป (processor) และผู้ค้าปลีก (retailer) 

o ขนาดธุรกิจ : กฎหมาย UTPs เกือบทุกประเทศมีผลบังคับใช้ กับการค้าตามเกณฑ์ (thresholds) ที่ UTPs 
สหภาพยุโรป กำหนดไว้  เช ่น การค้าที ่มูลค่าการซื ้อขายตั ้งแต่ 2 ล้านยูโรต่อปีขึ ้นไป แต่กฎหมายบางประเทศ 
กำหนดกฎเกณฑ์ที่เข้มงวดข้ึน โดยมีผลบังคับใช้กับกิจการที่มีขนาดเล็กลงมา เช่น กฎหมาย UTPs ของประเทศกรีซใช้กับ 
มูลค่าการซ้ือขายต้ังแต่ 500,000 ยูโรต่อปีข้ึนไป 
4. สถานการณ์ด้านการเกษตรที่สำคัญของประเทศทีร่ับผิดชอบ  

• การแจ้งเตือนโรคระบาดในปศุสัตว์ของสหภาพยุโรป (ข้อมูลตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน – 10 ธันวาคม 2564)  
o โรคอหิวาต์สุกรอัฟริกัน (African swine fever: ASF) คือ  

o ตรวจพบ ASF ในฟาร์มหม ูดังนี้ โรมาเนีย (1,634) โปแลนด์ (122) ยูเครน (12)  สโลวาเกีย (11) บัลแกเรีย (6) 
o ตรวจพบ ASF ในหมูป่า ดังนี้ โปแลนด์ (2,933) ฮังการี (2,564) เยอรมนี (2,382) สโลวาเกีย (1,601) 

โรมาเนีย (984) ลัตเวีย (322) บัลแกเรีย (318) ลิทัวเนีย (229) เอสโตเนีย (65) อิตาลี (11) ยูเครน (3)  
o โรคไข้หวัดนกชนิดรุนแรง (HPAI) คือ 

o โรคไข้หวัดนกชนิดรุนแรง (HPAI) ใน Non-Commercial Farm ดังนี้ เยอรมนี (1,187) เดนมาร์ก (271) 
เนเธอร์แลนด์ (139) สวีเดน (118) โปแลนด์ (93) ฟินแลนด์ (65) เอสโตเนีย (43) ไอร์แลนด์ (40) สาธารณรัฐเช็ก (33) 
ออสเตรีย (31) เบลเยียม (29) ฝรั่งเศส (26) อิตาลี (12) โรมาเนีย (11) ฮังการี (9) อ่ืน ๆ (31) 

o โรคไข้หวัดนกชนิดรุนแรง (HPAI) ใน Commercial Farm ดังนี้ ฝรั่งเศส (476) โปแลนด์ (377) เยอรมนี 
(238) อิตาลี (193) สาธารณรัฐเช็ก (43) เดนมาร์ก (13) บัลกาเรีย (12) เนเธอร์แลนด์ (11) อื่น ๆ (12) 

 


