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รายงานสถานการณ์การค้าสนิค้าเกษตร (Situation Report) ประจำเดือนมกราคม 2565 
สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำสหภาพยุโรป 

 
1. มูลค่าการค้าสินค้าเกษตรระหว่างไทยกับสหภาพยุโรป (ข้อมูลเดือนพฤศจิกายน 2564) 

สถิติการค้า - สหภาพยุโรป 
• ในเดือนพฤศจิกายน 2564 สหภาพยุโรปนำเข้าสินค้าเกษตรจากประเทศไทย (รวมยางพารา) 8,287.9 ล้านบาท

หรือคิดเป็นปริมาณรวม 105,054 ตัน 
•  เมื่อเทียบกับเดือนที่ผ่านมา (ต.ค. 64) มูลค่าการนำเข้าจากไทยเพิ่มขึ้นร้อยละ 8 หรือ 610.1 ล้านบาท โดย

สินค้าเกษตรที่สหภาพยุโรปนำเข้าจากไทยเพิ่มขึ้น ได้แก่ ข้าว ไก่แปรรูป อาหารปรุงแต่ง ปลาทูน่ากระป๋อง 
อาหารสุนัขและแมว ปลาหมึกแช่แข็ง พืชผัก/ผลไม้/ลูกนัตปรุงแต่ง ยางธรรมชาติ กุ้งแปรรูป ส่วนสินค้าเกษตรที่
สหภาพยุโรปนำเข้าจากไทยลดลง ได้แก่ แผ่นยางรมควัน เนื้อไก่ สับปะรดกระป๋อง และกุ้งแช่แข็ง   

• เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา (พ.ย. 63)  มูลค่าการนำเข้าจากไทยเพิ่มขึ้นร้อยละ 38 หรือ 2,275.5 
ล้านบาท โดยสินค้าเกษตรที่สหภาพยุโรปนำเข้าจากไทยเพ่ิมข้ึน ได้แก่ ยางธรรมชาติ ไก่แปรรูป ข้าว อาหารปรุง
แต่ง อาหารสุนัขและแมว สับปะรดกระป๋อง พืชผัก/ผลไม้/ลูกนัตปรุงแต่ง ตามลำดับ ส่วนสินค้าที่สหภาพยุโรปมี
มูลค่านำเข้าจากไทยลดลง ได้แก่ ปลาทูน่ากระป๋อง แผ่นยางรมควัน ปลาหมึกแช่แข็ง เนื้อไก่ กุ้งแช่แข็ง และกุ้ง
แปรรูป  

ข้อมูลจาก : International trade, EUROSTAT database ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2565 
            * EUROSTAT database ยังไม่มีการรายงานข้อมูลสถิติที่เป็นปจัจุบนัสำหรับเดือนธันวาคม 2564 – เดือนมกราคม 2565 

สถิติการค้า – สหราชอาณาจักร 
• ในเดือน พ.ย.64 สหราชอาณาจักรนำเข้าสินค้าเกษตรจากประเทศไทย (รวมยางพารา) รวม 2,599.3  ล้านบาท

หรือคิดเป็นปริมาณรวม 25,750 ตัน โดยนำเข้าไก่แปรรูปจากไทยมากที่สุด 

•  เมื่อเทียบกับเดือนที่ผ่านมา (ต.ค. 64) มูลค่าการนำเข้าจากไทยเพิ่มขึ้นร้อยละ 20 หรือ 431.8 ล้านบาท โดย
สินค้าเกษตรที่สหราชอาณาจักรนำเข้าจากไทยเพิ่มขึ้น ได้แก่ ไก่แปรรูป อาหารปรุงแต่งอื่นๆ    กุ้งแช่แข็ง เส้น
พาสต้าทำให้สุกหรือปรุงแต่ง ชิ้นเนื้อและส่วนอื่นของไก่แช่แข็ง เนื้อสัตว์ปีกอื่นๆปรุงแต่ง  ข้าวโพดหวาน ข้าว 
ส่วนสินค้าเกษตรที่สหราชอาณาจักรนำเข้าจากไทยลดลง ได้แก่ อาหารสุนัขและแมว    ปลาทูน่ากระป๋อง กุ้ง
แปรรูป เพสทรี/เค้กและขนมเบเกอรี่อื่นๆ ซอสและของปรุงแต่งสำหรับทำซอส  
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• เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา (พ.ย. 63)  มูลค่าการนำเข้าจากไทยลดลงร้อยละ 5 หรือ 124.2 ล้าน
บาท โดยสินค้าเกษตรที่สหราชอาณาจักรนำเข้าจากไทยลดลง ได้แก่ ไก่แปรรูป ปลาทูน่ากระป๋อง กุ้งแปรรูป 
อาหารสุนัขและแมว ชิ้นเนื้อและส่วนอื่นของไก่แช่แข็ง เนื้อสัตว์ปีกอื่นๆปรุงแต่ง เพสทรี/เค้กและขนมเบเกอรี่
อื่นๆ ตามลำดับ ส่วนสินค้าเกษตรที่สหราชอาณาจักรนำเข้าจากไทยเพิ่มขึ้น ได้แก่  กุ้งแช่แข็ง อาหารปรุงแต่ง
อ่ืนๆ ข้าว เส้นพาสต้าทำให้สุกหรือปรุงแต่ง ข้าวโพดหวาน ซอสและของปรุงแต่งสำหรับทำซอส  

 
สถิติการค้าของสหภาพยุโรป (27 ประเทศ) นำเข้าอาหาร-สินค้าเกษตรจากไทย และแหล่งนำเข้าที่สำคัญนอกกลุ่ม 
EU-27 เดือนพฤศจิกายน 2564  

 

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

ท่ีมาข้อมูล : International trade, EUROSTAT database ณ เดือนกุมภาพนัธ์ 2565 
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สถิติการค้าสหราชอาณาจักรนำเข้าอาหาร-สินค้าเกษตรจากไทย และแหล่งนำเข้าสำคัญนอกกลุ่ม EU-27 เดือน
พฤศจิกายน 2564  

2. สถานการณ์การค้าสินค้าเกษตรที่สำคัญและแนวโน้ม 

การตรวจพบปัญหาสารตกค้าง/ไม่ได้มาตรฐานด้านสุขอนามัย/เชื้อจุลินทรีย์/ในสินค้าเกษตรในสหภาพยุโรป   
• ในเดือนมกราคม 2565 จากรายงานการแจ้งเตือน (Rapid Alert System) ของสหภาพยุโรป (EU)1 พบสินค้า

เกษตรและอาหารที่มีปัญหา จำนวน 334 รายการ2 แบ่งเป็น สินค้าที่วางขายในท้องตลาดแล้ว (Alert notifications) 
จำนวน 90 รายการ สินค้าที่ยังไม่ได้วางขายในท้องตลาด (Information notification) จำนวน 120 รายการ สินค้าที่ถูก
ควบคุม ณ ด่านนำเข้า (Border rejection) จำนวน 123 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 เดือนกุมภาพันธ์ 2565 
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• ในเดือนมกราคม 2565 สหภาพยุโรปแจ้งการตรวจพบปัญหาในสินคา้เกษตรและอาหารของไทย จำนวน 1 รายการ 
คือ โปรตุเกสแจ้งพบสารตกค้างจากสารปราบศัตรูพืช ethylene oxide ที่ปริมาณ 0.024 mg/kg – ppm ในนมข้นหวาน 
(ผลิตจากข้าวโอ๊ต) จากประเทศไทย   

ปัญหาการตรวจพบศัตรูพืชกักกันในสินค้าพืช/ผลไม้ (ธันวาคม 2564)  
• สหภาพยุโรปพบปัญหาศัตรูพืชกักกันในสินค้าพืช/ผลไม้ทั้งหมดตลอดเดือนธันวาคม 2564 จำนวน 61 รายการ 

โดยตรวจพบในประเทศเปรู เคนยา และอิสราเอล มากที่สุดประเทศละ 8 รายการ  
• สหภาพยุโรปตรวจพบปัญหาศัตรูพืชกักกันในสินค้าพืช/ผลไม้จากไทย จำนวน 2 รายการ ดังนี้ 

▪ เพลี้ยไฟ (Thrips palmi) ในกล้วยไม้สกุลหวาย  
▪ เชื้อไวรัส Tomato brown rugose fruit virus (ToBRFV) ในพริกหวาน   

3. ประเด็นปัญหา อุปสรรค และปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อการค้าสินค้าเกษตรของไทย 
กฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของไทย 

- คณะกรรมาธิการยุโรปประกาศ Commission Implementing Regulation (EU) 2021/2285 ว่าด้วย การปรับ 
Implementing Regulation (EU) 2019/2072 กำหนดบัญชีรายชื่อศัตรูพืช การห้าม และข้อกำหนดสำหรับการนำเข้า 
หรือการเคลื่อนย้ายพืช สินค้าพืช หรือวัสดุอื่น ๆ ในสหภาพยุโรป ใน EU Official Journal L 458/173 กฎระเบียบ
ดังกล่าวมีผลบังคับใช้ 20 วัน หลังจากท่ีประกาศใน EU Official Journal (ประกาศ ณ วันที่ 22 ธันวาคม 2564) และ
ให้ปรับใช้ตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2565 เป็นต้นไป อย่างไรก็ดี อนุโลมช่วงเวลาเปลี่ยนผ่านให้กับพืชเพื่อการเพาะปลูก 
(plants for planting) สำหรับศัตรูพืช Grapevine flavescence dorée phytoplasma (ข้อ 7(e) ภาคผนวก) ให้
ปรับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป และสำหรับศัตรูพืช Meloidogyne enterolobii และ Euwallacea 
fornicatus sensu lato (ข้อ (6)(b)(i) และ (6)(l)(i) ภาคผนวก) ให้ปรับใช้ตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม 2566 เป็นต้นไป  

- คณะกรรมาธิการยุโรปเห็นชอบให้ L-tryptophan ที่ผลิตโดย Escherichia coli KCCM 80210 เป็นสารเสริม
ในอาหารสัตว์ (feed additive) ภายใต้กลุ ่มสารเสริมทางโภชนาการ (nutritional additives) โดยมีหน้าที ่เป็น 
‘amino acids, their salt and analogues’ เป็นแหล่งกรดอะมิโน tryptophan ที่สำคัญ ซึ่งมีประสิทธิภาพในการ
ช่วยป้องกันการเสื่อมสภาพในกระเพาะรูเมน ปลอดภัยสำหรับสัตว์เคี้ยวเอื้องและไม่เคี้ยวเอื้อง และอนุญาตให้ใช้กับ
สัตว์ทุกชนิด เป็นระยะเวลา 10 ปี ตั้งแต่วันที่กฎระเบียบฯ มีผลบังคับใช้ ไปจนถึงวันที่ 19 ธันวาคม 2574 กฎระเบียบ
ดังกล่าวมีผลบังคับใช้ 20 วัน หลังจากท่ีประกาศใน EU Official Journal (ประกาศ ณ วันที ่29 พฤศจิกายน 2564) 

- คณะกรรมาธิการยุโรปเห็นชอบให้ L-valine ที่ผลิตโดย Corynebacterium glutamicum CGMCC 7.366 
เป็นสารเสริมในอาหารสัตว์ (feed additive) ภายใต้กลุ่มสารเสริมทางโภชนาการ (nutritional additives) โดยมี
หน้าที่เป็น ‘amino acids, their salt and analogues’ เป็นแหล่งกรดอะมิโน L-valine ที่สำคัญ ซึ่งมีประสิทธิภาพ
ในการช่วยป้องกันการเสื่อมสภาพในกระเพาะรูเมนของสัตว์เคี ้ยวเอื้อง  และอนุญาตให้ใช้กับสัตว์ ทุกชนิด เป็น
ระยะเวลา 10 ปี ตั้งแต่วันที่กฎระเบียบฯ มีผลบังคับใช้ ไปจนถึงวันที่ 19 ธันวาคม 2574 กฎระเบียบดังกล่าวมีผล
บังคับใช้ 20 วัน หลังจากท่ีประกาศใน EU Official Journal (ประกาศ ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564)  

- คณะกรรมาธิการยุโรปเห็นชอบให้ disodium 5’-guanylate เป็นสารเสริมในอาหารสัตว์ (feed additive) 
ภายใต้กลุ่มสารเสริมทางโภชนาการ (nutritional additives) และภายใต้กลุ่มสารเสริมทางประสาทสัมผัส (sensory 
additives) โดยมีหน้าที่เป็นสารแต่งกลิ่น (flavouring compounds) และอนุญาตให้ใช้กับสัตว์ทุกชนิด เป็นระยะเวลา 
10 ปี ตั้งแต่วันที่กฎระเบียบฯ มีผลบังคับใช้ ไปจนถึงวันที่ 20 ธันวาคม 2574 เนื่องจากไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพสัตว์ 
ความปลอดภัยของผู้บริโภค และสิ่งแวดล้อม อย่างไรก็ตาม สารดังกล่าวอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงจากการใช้งาน 
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ผู้ใช้งานจึงควรสวมใส่ชุดป้องกัน กฎระเบียบดังกล่าวมีผลบังคับใช้ 20 วัน หลังจากท่ีประกาศใน EU Official Journal 
(ประกาศ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564)  

- คณะกรรมาธิการยุโรปเห็นชอบให้ decoquinate (Deccox and Avi-Deccox 60G) เป็นสารเสริมในอาหารสัตว์ 
(feed additive) ภายใต้กลุ่มสารเสริม coccidiostats และ histomonostats ซึ่งมีประสิทธิภาพในการช่วยป้องกัน
โรคคอคซิดิโอซิส (coccidiosis) โดยอนุญาตให้ใช้กับไก่เลี้ยงเพื่อขุน เป็นระยะเวลา 10 ปี ตั้งแต่วันที่กฎระเบียบฯ มีผล
บังคับใช้ ไปจนถึงวันที่ 20 ธันวาคม 2574 และกำหนดให้ใช้สารเสริมดังกล่าวขั้นต่ำสุดที่ปริมาณ 30 มิลลิกรัมของสาร/
กิโลกรัมของอาหารสัตว์ (ที่มีความชื้นร้อยละ 12) และขั้นสูงสุดที่ปริมาณ 40 มิลลิกรัมของสาร/กิโลกรัมของอาหารสัตว์ 
(ที่มีความชื้นร้อยละ 12) และอนุโลมช่วงเวลาเปลี่ยนผ่านให้อาหารสัตว์ที่มีส่วนผสมของ decoquinate (Deccox and 
Avi-Deccox 60G) ที่ผลิตและติดฉลากก่อนวันที่ 20 มิถุนายน 2565 ที่ปฏิบัติตามกฎระเบียบเดิมก่อนวันที่ 20 ธันวาคม 
2564 ให้สามารถวางจำหน่ายได้ไปจนกว่าสินค้าจะหมดไปจากคลังสินค้า  กฎระเบียบดังกล่าวมีผลบังคับใช้ 20 วัน 
หลังจากท่ีประกาศใน EU Official Journal (ประกาศ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564) 

- คณะกรรมาธิการยุโรปเห็นชอบให้ L-lysine base, L-lysine monohydrochloride และ L-lysine sulphate 
เป็นสารเสริมในอาหารสัตว์ (feed additive) ภายใต้กลุ่มสารเสริมทางโภชนาการ (nutritional additives) โดยมีหน้าที่
เป็น ‘amino acids, their salt and analogues’ เป็นแหล่งกรดอะมิโน L-lysine ซึ่งมีประสิทธิภาพในการช่วยป้องกัน
การเสื่อมสภาพในกระเพาะรูเมนของสัตว์เคี้ยวเอื้องและสัตว์ไม่เคี้ยวเอื้อง และอนุญาตให้ใช้กับสัตว์ทุกชนิด เป็นระยะเวลา 
10 ปี ตั้งแต่วันที่กฎระเบียบฯ มีผลบังคับใช้ ไปจนถึงวันที่ 20 ธันวาคม 2574 กำหนดให้ใช้สารเสริม L-lysine sulphate 
ขั้นสูงสุดที่ปริมาณ 10,000 มิลลิกรัมของสาร/กิโลกรัมของอาหารสัตว์ (ที่มีความชื้นร้อยละ 12) กฎระเบียบดังกล่าวมี
ผลบังคับใช้ 20 วัน หลังจากท่ีประกาศใน EU Official Journal (ประกาศ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564)   

- คณะกรรมาธิการยุโรปเห็นชอบให้ endo-1,4-beta-xylanase ที่ผลิตโดย Trichoderma reesei CBS 143953 
เป็นสารเสริมในอาหารสัตว์  (feed additive) ภายใต้กลุ ่ม zootechnical additives เพื ่อช่วยระบบย่อยอาหาร 
(digestibility enhancers) และอนุญาตให้ใช้กับสัตว์ปีกทุกชนิด สุกรเพื่อขุน ลูกสุกรหย่านม/อยู่ในระยะยังไม่หย่านม 
(piglets weaned and suckling) สุกรวัยเยาว์ทุกชนิด เป็นระยะเวลา 10 ปี ตั้งแต่วันที่กฎระเบียบฯ มีผลบังคับใช้ไป
จนถึงวันที่ 20 ธันวาคม 2574 โดยอนุญาตให้ใช้สารเสริมดังกล่าว ดังนี้  

(1) สัตว์ปีกทุกชนิด ระดับต่ำสุดไม่เกิน 625 U  หน่วยกิจกรรม/กิโลกรัมของอาหารสัตว์ (ที่มีความชื้นร้อยละ 12)  
(2) สุกรเพ่ือขุน ลูกสุกรหย่านม/อยู่ในระยะยังไม่หย่านม และสุกรวัยเยาว์ทุกชนิด ระดับต่ำสุดไม่เกิน 2,000 U  

หน่วยกิจกรรม/กิโลกรัมของอาหารสัตว์ (ที่มีความชื้นร้อยละ 12)  
           กฎระเบียบดังกล่าวมีผลบังคับใช้ 20 วัน หลังจากที่ประกาศใน EU Official Journal (ประกาศ ณ วันที่ 30 
พฤศจิกายน 2564) 

- คณะกรรมาธิการยุโรปพิจารณาแล้วเห็นว่า หน่วยงานด้านความปลอดภัยอาหารประจำสหภาพยุโรป (European 
Food Safety Agency) ยังมีข้อกังวลต่อผลกระทบจากการใช้สาร titanium dioxide ในส่วนของความเป็นพิษต่อ
พันธุกรรมจากอนุภาค titanium dioxide และความปลอดภัยที่มีต่อพันธุ์สัตว์เป้าหมาย (โดยเฉพาะสัตว์อายุยืนและ
สัตว์สืบพันธุ์) ผู้บริโภค และผู้ใช้สาร เนื่องจากไม่มีข้อมูลเพียงพอที่จะสามารถประเมินความเสี่ยงของสารดังกล่าวได้  
ดังนั้น คณะกรรมาธิการยุโรปจึงเห็นไม่อนุญาตให้ใช้สาร titanium dioxide (E 171) เป็นสารเสริมในอาหารสัตว์ 
ภายใต้กลุ่มสารเสริมทางประสาทสัมผัส (sensory additives) โดยมีหน้าที่เป็นสารแต่งสี (colorants) และอนุโลม
ช่วงเวลาเปลี่ยนผ่าน ดังนี้  
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(1) สาร titanium dioxide รวมทั้งสารผสมล่วงหน้า ที่มีอยู่จะต้องดำเนินการนำออกจากตลาดภายในวันที่ 20 
มีนาคม 2565  

(2) วัตถุดิบอาหารสัตว์ (feed materials) และอาหารสัตว์ผสม (compound feeds) ที่มีส่วนประกอบของสาร 
titanium dioxide โดยผลิตก่อนวันที่ 20 มีนาคม 2565 จะต้องดำเนินการนำออกจากตลาดภายในวันที่ 20 มิถุนายน 
2565  
         กฎระเบียบดังกล่าวมีผลบังคับใช้ 20 วัน หลังจากที่ประกาศใน EU Official Journal (ประกาศ ณ วันที่ 30 
พฤศจิกายน 2564) 

- กฎระเบียบของสหภาพยุโรป Commission Implementing Decision (EU) 2021/2315 ว่าด้วย การปรับปรุง
แก้ไขบัญชีรายชื่อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์จากประเทศที่สามที่ปลอดสารตกค้างและได้รับอนุญาตให้ส่งออกไปยัง
สหภาพยุโรป (เอกสารแนบ) ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องจากผลการพิจารณารายงานการควบคุมสารตกค้างประจำปี (Residue 
Monitoring Plan) ตามเงื่อนไขที่สหภาพยุโรปกำหนด ภายใต้การปรับปรุงแก้ไขบัญชีรายชื่อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์
จากประเทศที่สามที่ปลอดสารตกค้างและได้รับอนุญาตให้ส่งออกไปยังสหภาพยุโรป ตาม Commission Implementing 
Decision (EU) 2021/2315 ดังกล่าว ประเทศไทยยังคงได้รับอนุญาตให้ส่งออกผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ปีก (poultry) 
ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำเพาะเลี้ยง (aquaculture) ครอบคลุมปลา ครัชเตเชียน มอลลัส และผลิตภัณฑ์น้ำผึ้ง (honey)  
ซึ่งเป็นรายการสินค้าเดิมที่ไทยได้รับอนุญาต รวมถึงไทยได้รับอนุญาตให้ใช้ นม ไข่ หมู และวัว จากประเทศสมาชิกฯ  
หรือประเทศท่ีสามอื่นท่ีได้รับการรับรองจากสหภาพยุโรปแล้วเป็นส่วนประกอบในสินค้าคอมโพสิตด้วย โดยกฎระเบียบ
ดังกล่าวมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป 

- คณะกรรมาธิการยุโรปได้ประกาศ Commission Implementing Regulation (EU) 2021/2246 ว่าด้วย  
การปรับแก้ไข Commission Implementing Regulation (EU) 2019/1793 ในการเพิ ่มการตรวจสอบควบคุม
ชั่วคราว และการปรับใช้มาตรการฉุกเฉินกับสินค้าที่นำเข้าจากประเทศที่สาม ภายใต้ Regulation (EU) 2017/625 
และ Regulation (EC) No 178/2002 ใน EU Official Journal L 453/5  กฎระเบียบดังกล่าวมีผลบังคับใช้ 20 วัน 
หลังจากที่ประกาศใน EU Official Journal (ประกาศ ณ วันที่ 17 ธันวาคม ๒๕๖4) ยกเว้นมาตรการที่มีต่อพริกไทยดำ 
(black pepper) จากบราซิล มะเขือ (aubergine) พริกหวาน (sweet peppers) พริก สกุล Capsicum (ที่ไม่ใช่พริกหวาน) 
และถั่วฝักยาว (yardlong beans)  จากสาธารณรัฐโดมินิกัน ส้มแมนดาริน (รวมถึงส้มเขียวหวานและส้มซัทสึมะ)  
ส้มคลีเมนไทน์ ส้มวิลคิงค์ และผลไม้จำพวกส้มและมะนาวพันธุ์ผสมคล้ายคลึง และส้ม จากตุรกี ให้ปรับใช้ตั้งแต่วันที่ 
27 มกราคม 2565 เป็นต้นไป 

- คณะกรรมาธิการยุโรปประกาศ Commission Regulation (EU) 2021/2202 ว่าด้วย การปรับปริมาณสารตกค้าง
สูงสุด (MRLs) ของสารปราบศัตรูพืช 5 รายการ ได้แก่ สาร acequinocyl สาร Bacillus subtilis strain IAB/BSO3 
สาร emamectin สาร flutolanil และสาร imazamox  ในสินค้าพืช ใน EU Official Journal L 446/8 กฎระเบียบ
ดังกล่าวมีผลบังคับใช้ 20 วันหลังจากท่ีประกาศใน EU Official Journal (ประกาศ ณ วันที่ 14 ธันวาคม 2564) 

- คณะกรรมาธิการยุโรปเห็นชอบอนุญาตให้ Purpureocillium lilacinum strain PL11 เป็นสารออกฤทธิ์ใน
ผลิตภัณฑ์อารักพืชที่มีความเสี่ยงต่ำ ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม 2565 – 24 มกราคม 2580 โดยเห็นว่า Purpureocillium 
lilacinum strain PL11 มีคุณสมบัติเข้าข่ายตามข้อกำหนดใน Regulation (EC) No 1107/2009 มาตรา 22 และ 
ภาคผนวก II ข้อ 5.2 จึงเห็นควรให้บรรจุ Purpureocillium lilacinum strain PL11 อยู่ในบัญชีรายชื่อสารออกฤทธิ์ 
(Active Substance) ที่อนุญาตให้ใช้ในผลิตภัณฑ์อารักขาพืช ใน Commission Implementing Regulation (EU) 
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No 540/2011 ภาคผนวก กฎระเบียบดังกล่าวมีผลบังคับใช้ 20 วัน หลังจากที่ประกาศใน EU Official Journal 
(ประกาศ ณ วันที่ 5 มกราคม 2565) 

- คณะกรรมาธิการยุโรปได้ประกาศ Commission Implementing Regulation (EU) 2022/7 ว่าด้วย การปรับแก้
แบบฟอร์มหนังสือรับรองสุขภาพสัตว์สำหรับการนำเข้าสินค้าคอมโพสิตที่มีส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์นมที่สามารถ
เก็บรักษาได้ที่อุณหภูมิห้อง (shelf-stable) ใน EU Official Journal L 2/1 โดยปรับแก้แบบฟอร์มหนังสือรับรอง
เอกชน (Private Attestation) ที่ออกให้โดยผู้นำเข้า สำหรับสินค้าคอมโพสิตที่สามารถเก็บรักษาได้ที่อุณหภูมิห้อง 
(shelf-stable) เพื่อให้สอดคล้องกับ Delegated Regulation (EU) 2020/692 ซึ่งล่าสุดได้รับการแก้ไขโดย Delegated 
Regulation (EU) 2021/1703 ตามปรากฏในภาคผนวก V (Model Private Attestation by the operator entering 
shelf-stable composite products into the Union in accordance with article 14 of Delegated Regulation (EU) 
2019/625) กฎระเบียบดังกล่าวมีผลบังคับใช้ 20 วัน หลังจากที่ประกาศใน EU Official Journal (ประกาศ ณ วันที่  
6 มกราคม 2565) 

- คณะกรรมาธิการยุโรปประกาศ Commission Implementing Regulation (EU) 2022/19 ว่าด้วย การต่ออายุ
การอนุญาตให้ Purpureocillium lilacinum strain 251 เป็นสารออกฤทธิ์ในผลิตภัณฑ์อารักขาพืช ใน EU Official 
Journal L 5/9 โดยคณะกรรมาธิการยุโรปเห็นชอบให้ต่ออายุการใช้สาร Purpureocillium lilacinum strain 251 
ซึ่งเป็นสารออกฤทธิ์ในผลิตภัณฑ์อารักพืช ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2565-28 กุมภาพันธ์ 2580 กฎระเบียบดังกล่าวมีผล
บังคับใช้ 20 วัน หลังจากที่ประกาศใน EU Official Journal (ประกาศ ณ วันที่ 10 มกราคม 2565) และให้ปรับใช้
ตั้งแต่วันที ่1 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป 

- คณะกรรมาธิการยุโรปได้ประกาศ Commission Implementing Regulation (EU) 2022/34 ว่าด้วย การปรับแก้
ภาคผนวก III, VIII, IX และ XI Implementing Regulation (EU) 2021/405 ว่าด้วย บัญชีรายชื่อประเทศที่สามหรือ
ภูมิภาคของประเทศท่ีสามที่ได้รับอนุญาตให้ส่งออกสัตว์ และสินค้าที่มีแหล่งกำเนิดจากสัตว์บางประเภทเพ่ือการบริโภค 
ใน EU Official Journal L 8/1 กฎระเบียบดังกล่าวมีผลบังคับใช้ 1 วัน หลังจากที่ประกาศใน EU Official Journal 
(ประกาศ ณ วันที่ 13 มกราคม 2565) 

- คณะกรรมาธิการยุโรปได้ประกาศ Commission Implementing Regulation (EU) 2022/35 ว่าด้วย การปรับแก้
ภาคผนวก II, VI, VIII, IX, X, XI, XIV และ XVII  Implementing Regulation (EU) 2021/404 ว่าด้วย บัญชีรายชื่อ
ประเทศที่สามหรือภูมิภาคของประเทศที่สามที่ได้รับอนุญาตให้ส่งออกสัตว์ ผลิตภัณฑ์เชื้อโรค และสินค้าที่มีแหล่งกำเนิด
จากสัตว์ ไปยังสหภาพยุโรป ใน EU Official Journal L 8/14 โดยในส่วนของประเทศไทยได้รับอนุญาตให้นำเข้าสินค้า
ทั้ง 4 ประเภท ตามภาคผนวกที่ III, VIII, IX และ XI และ กฎระเบียบตามข้อ 2 ซึ่งไม่มีการเปลี่ยนแปลงในส่วนของ
ประเทศไทย กล่าวคือ ได้รับอนุญาตให้นำเข้าสินค้าตามภาคผนวกที่  IV ว่าด้วย ม้า, ภาคผนวกที่ V ว่าด้วย สัตว์ปีก 
และผลิตภัณฑ์เชื้อโรคจากสัตว์ปีก, ภาคผนวกที่ VIII ว่าด้วย สุนัข แมว เฟร์ริต , ภาคผนวกที่ XIV เนื้อสดของสัตว์ปีก
และนกป่า (fresh meat of poultry and game birds), ภาคผนวกที่ XV ว่าด้วย สินค้าเนื้อสัตว์จากสัตว์เท้ากีบ  
สัตว์ปีก และนกป่า, ภาคผนวกท่ี XVIII ว่าด้วย สินค้านมท่ีต้องผ่านกระบวนการกำจัดความเสี่ยงโรคปากและเท้าเปื่อย, 
ภาคผนวกที่ XIX ว่าด้วย ไข่ และสินค้าไข่ และภาคผนวกที่ XXI ว่าด้วย สัตว์น้ำเพาะเลี้ยง กฎระเบียบดังกล่าวมีผล
บังคับใช้ 1 วัน หลังจากท่ีประกาศใน EU Official Journal (ประกาศ ณ วันที่ 13 มกราคม 2565) 

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

• ร่างกฎหมายใหม่ว่าด้วยสินค้าที่ปลอดจากการทำลายป่า “Regulation on deforestation-free products” 
      คณะกรรมาธิการยุโรปได้ประกาศเสนอ ร่างกฎหมายใหม่ว่าด้วยสินค้าที่ปลอดจากการทำลายป่า “Regulation 
on deforestation-free products” เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 เพ่ือใช้เป็นกลไกการแก้ไขภาวะโลกร้อน  
1. สาระสำคัญของกฎหมายฯ 
    1.1 วัตถุประสงค์ สินค้าที่จะนำเข้ามาจำหน่ายในอียูต้องไม่เป็นสินค้าที่มีความเสี่ยงต่อการทำลายป่า กล่าวอีกนัยหนึ่ง
คือจะอนุญาตให้สินค้าที่ปลอดจากการทำลายป่า (“deforestation-free”) เท่านั้นเข้ามาจำหน่ายในอียู โดยครอบคลุม
ทั้งสินค้าในอียูและสินค้าที่นำเข้ามาจากประเทศที่สาม ทั้งการส่งออกและนำเข้า  
    1.2 สินค้าควบคุม 6 ประเภท ได้แก่ ถั่วเหลือง เนื้อวัว น้ำมันปาล์ม ไม้ โกโก้ และกาแฟ รวมทั้งผลิตภัณฑ์บางชนิด 
ที่ได้มาจากสินค้า 6 ประเภทข้างต้น (ช็อคโกแล็ต เครื่องหนัง และเฟอร์นิเจอร์)  
    1.3 กำหนดนิยาม “deforestation-free” ว่าเป็น (1) สินค้าที่ไม่ได้มาจากพื้นที่ป่าที่ถูกดัดแปลงมาใช้เพื่อการเกษตร 
และ (2) กรณีสินค้าไม ้ต้องถูกเก็บเก่ียวมาโดยไม่ทำให้ป่าเสื่อมโทรม โดยมีการให้นิยามของคำว่าป่าเสื่อมโทรม (forest 
degradation) ด้วย ทั้งนี ้ให้พิจารณาสภาพของพ้ืนที่ป่าเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 เป็นต้นไป 
    1.4 หลักเกณฑ์ มีทั้งหลักเกณฑ์ “legality” และ “sustainability” กล่าวคือสินค้าจะต้องทั้งถูกกฎหมาย และ
ปลอดจากการทำลายป่า (deforestation-free)  
    1.5 กลไกตรวจสอบ กำหนดกลไก mandatory due diligence และ benchmarking system 
 1.5.1 Due diligence แบบบังคับ (mandatory due diligence) ผู้นำเข้าต้องจัดทำคำแถลง “due diligence 
statement” ยื่นพร้อมการขออนุญาตนำเข้าสินค้ามาใน EU ได้ 
 1.5.2 การจัดกลุ่มประเทศผู้ผลิตตามระดับความเสี่ยง (Benchmarking) อียูจะจัดทำรายชื่อประเทศแบ่งเป็น
กลุ่มความเสี่ยงต่ำ และกลุ่มความเสี่ยงสูง (หากประเทศใดไม่อยู่ในทั้งสองกลุ่มนี้ให้ถือว่าอยู่ในกลุ่มความเสี่ยงปกติ)  
2. ความร่วมมือกับประเทศที่สาม  
      อียูจะเสนอโครงการความร่วมมือใหม่ชื่อ “Forest Partnerships” เพ่ือช่วยเหลือประเทศผู้ผลิตให้สามารถปฏิบัติ
ตามร่างกฎหมายใหม่ฉบับนี้ได้ ซึ่งรวมถึงประเทศที่อยู่ระหว่างการเจรจา FLET-VPA กับ EU ด้วย (ไทยเข้าข่ายนี้) 
4. สถานการณ์ด้านการเกษตรที่สำคัญของประเทศทีร่ับผิดชอบ  

• การแจ้งเตือนโรคระบาดในปศุสัตว์ของสหภาพยุโรป (ข้อมูลเดือนมกราคม 2565) 
o โรคอหิวาต์สุกรอัฟริกัน (African swine fever: ASF) คือ  

o ตรวจพบ ASF ในฟาร์มหม ูรวม 46 เคส  ดังนี้ โรมาเนีย (42) บัลแกเรีย (2) สโลวาเกีย (1) มาซิโดเนียเหนือ (1) 
o ตรวจพบ ASF ในหมูป่า รวม 1,043 เคส โดยพบมากในหลายประเทศ อาทิ โปแลนด์ (354) บัลแกเรีย 

(151) เยอรมนี (151) โรมาเนีย (114) สโลวาเกีย (78) ลัตเวีย (76) ฮังการี (50)   
o โรคไข้หวัดนกชนิดรุนแรง (HPAI) คือ 

o โรคไข้หวัดนกชนิดรุนแรง (HPAI) รวม 744 เคส ใน Non-Commercial Farm โดยพบมากในหลาย
ประเทศ อาทิ เยอรมนี (407) เนเธอร์แลนด์ (128) เดนมาร์ก (45) สโลวาเนีย (35) เบลเยียม (20) โปแลนด์ (18) สวีเดน (15)  
อ่ืน ๆ อีก 23 ประเทศ (91)  

o โรคไข้หวัดนกชนิดรุนแรง (HPAI) รวม 293 เคส ใน Commercial Farm โดยพบมากในหลายประเทศ 
อาทิ ฝรั่งเศส (202) ฮังการี (29) โปแลนด์ (16) อิตาลี (14) เยอรมนี (12) สาธารณรัฐเช็ก (5) อ่ืน ๆ อีก 6 ประเทศ (15) 

 


