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ข่าวสารด้านการเกษตรสหภาพยุโรป 

สถานการณ์ | กฎระเบียบ | แนวโน้มในตลาดอาหารและสินค้าเกษตรยุโรป 

สถานการณ์ล่าสดุของตลาดแมลงเพื่อการบรโิภค (edible insects) ในสหภาพยุโรป 

 ประชากรโลกมากกว่า 2,000 ล้านคนที ่กินแมลงเป็นส่วนหนี่ง 

ของอาหาร ส่วนใหญ่เป็นที่นิยมในแอฟริกา เอเชีย และละตินอเมริกา  

ส่วนประเทศฝั ่งยุโรป การบริโภคแมลงยังจำกัดในตลาดเฉพาะกลุ่ม  

อย่างไรก็ตาม อุตสาหกรรมเพาะเล้ียงแมลงในยุโรปกำลังเติบโต อันเนื่องมาจาก

ทัศนคติเกี่ยวกับอาหารเปลี่ยนไป ผู้บริโภคยุโรปต้องการทดลองรับประทาน 

อาหารจากแมลงเพิ่มขึ้น เพราะรับรู้ถึงประโยชน์ทางโภชนาการและส่งผล

กระทบต่อส่ิงแวดล้อมต่ำ ซึ่งตรงกับความต้องการของผู้บริโภคท่ีให้ความสำคัญ 

กับสุขภาพและความยั่งยืน เช่น กลุ่มผู้บริโภคอาหารมังสวิรัติแบบยืดหยุ่่น 

อาหารอินทรีย์และอาหารธรรมชาติ นอกจากนี ้การเติบโตของตลาดอาหาร 

สำหรับนักกีฬา อาหารควบคุมน้ำหนักและอาหารเสริม การเข้าถึงอาหาร 

จากแมลงที่ง่ายขึ้น และการยอมรับจากผู้บริโภค เป็นปัจจัยที่สร้างโอกาส 

ทางการตลาดของแมลงที่รับประทานเป็นอาหารได้ในสหภาพยุโรป 

‣มีคุณค่าทางโภชนาการสงู 

‣ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมต่ำ 

และยั่งยนื 

‣บรรเทาปัญหาโปรตีนไม่เพียงพอ 

‣แมลงเปลี่ยนขยะอินทรียไ์ปเปน็ 

โปรตีนที่มีมลูค่าเพิ่ม 

‣สนับสนนุแผนเศรษฐกิจหมุนเวยีน 

(circular economy)  

ประโยชน์จาก 

การบริโภคแมลง 
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 สหภาพย ุ โ รป ป ร ั บป ร ุ ง ก ฎ ระ เ บ ี ย บ  

“อาหารใหม่  (Novel foods) หร ือ  Regulation 

(EU) No 2015/2283” ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 

1 ม.ค. 61 เป็นต้นมา ส่งผลให้แมลงท้ังตัวและส่วนผสม

จากแมลงสามารถวางจำหน่ายเป็นผลิตภัณฑ์ 

อาหารใหม่ได้ โดยมีสำนักงานความปลอดภัย

อาหารยุโรป (EFSA) เป็นหน่วยงานรับผิดชอบใน 

การอนุมัติและประเมินผลความปลอดภัยอาหาร 

จากการบริโภคอาหารใหม่ก่อนที่ประเทศสมาชิกฯ 

จะพิจารณายินยอมให้จำหน่ายทั่วตลาดสหภาพ 

ยุโรปหรือไม่ (pre-market authorisations)  

 ในการปรับปรุงกฎระเบียบครั้งนี้ยังได้ปรับ 

ลดข้ันตอนขออนุญาตและระยะเวลาในการพิจารณา 

ให้กระชับมากข้ึน โดยใช้เวลาขอข้ึนทะเบียนประมาณ  

ประมาณ 18 เดือนสำหรับอาหารใหม่ทั่วไปและ  

5-11 เดือนสำหรับอาหารพ้ืนบ้าน ซึ่งเม่ือเปรียบเทียบ 

กับกฎระเบียบเดิมต้องใช้เวลาเฉลี ่ยถึง  3.8 ปี 

ในการขึ้นทะเบียนอาหารใหม่ทุกประเภท 

แมลงที่ปจัจุบันได้รับอนญุาตให้วางจำหน่ายใน 
สหภาพยุโรป 

 ในปี 2564 มีแมลง 3 ชนิดที่ผ่านการพิจารณา 
ด้านความปลอดภัยและได้รับอนุญาให้วางจำหน่าย
เป็นอาหารใหม่ในสหภาพยุโรป ได้แก่ หนอนนก 
(yellow mealworm หร ื อ  Tenebrio molitor) 
ตั้ ก แ ต น  (migratory locust ห ร ื อ  Locusta 
migratoria) และจิ ้งหรีดทองแดงลาย (house 
cricket หรือ Acheta domesticus)  

 การควบคุมตลาด 

yellow mealworm 

(Tenebrio molitor) 

migratory locust 

(Locusta migratoria) 

house cricket 

(Acheta domesticus) 

ผู้ประกอบการที่ได้รับอนุญาต ได้แก่  

1. บร ิษ ัท  SAS EAP Group Agronutris ของ

ฝรั่งเศสได้รับอนุญาตให้จำหน่ายหนอนนกอบแห้ง 

แบบทั้งตัว/เป็นผง (ประกาศใน EU OJ เมื่อวันที่ 1 

มิ.ย. 64)  

2. บริษัท Fair Insect B.V. จากเนเธอร์แลนด์ 

ได้รับอนุญาตให้จำหน่าย 

2.1 ต๊ักแตนแช่แข็ง/อบแห้ง/เป็นผง (ประกาศ 

ใน EU OJ เมื่อวันที่ 15 พ.ย. 64)  

2.2 หนอนนกแช่แข็ง/อบแห้ง/เป็นผง (ประกาศ 

ใน EU OJ เมื่อวันที่ 9 ก.พ. 65) 

2.3 จิ้งหรีดทองแดงลายแช่แข็ง/อบแห้ง 

/เป็นผง (ประกาศใน EU OJ เม่ือวันท่ี 11 ก.พ. 65) 
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สถานการณ์ทางการตลาดที่สำคัญ 

1) ส่วนแบ่งตลาดผลิตภณัฑ์จากแมลง 
 แมลงทั้งตัว (whole insects) เป็น ผลิตภัณฑ์ที่ครองส่วนแบ่งตลาดมากที่สุดหรือประมาณ 
1 ใน 4 ของตลาดทั้งหมด อย่างไรก็ตาม มีการคาดการณ์ว่าภายในปี 2568 ตลาดแมลงที่ใช้เป็น
ส่วนผสมอาหารพิเศษ (speciality food ingredients) เช่น อาหารที่ให้โปรตีนสูงสำหรับนักกีฬา 
อาหารควบคุมน้ำหนัก อาหารเสริม จะครองส่วนแบ่งตลาดมากที่สุดหรือเกือบ 1 ใน 5 ของตลาด
ทั้งหมด เพราะแมลงมีความหลากหลาย สามารถผสมในอาหารได้แบบทั้งตัว/ทอด/อบแห้ง /แปรรูป 
ช่วยเสริมคุณค่าหรือประโยชน์ของอาหาร คาดว่าจะมีการนำแมลงไปใช้เป็นส่วนผสมในอาหารเพิ่มขึ้น  
      ส่วนผลิตภัณฑ์จากแมลงที่คาดว่ามีส่วนแบ่งตลาด รองลงมา ได้แก่ ของขบเคี้ยว แครกเกอร์ 
(snacks, crackers or others) ขนมแท่ง บิ ิสกิตหรืออื ่นๆ (bars, biscuits or others) ผลิตภัณฑ์ 
คล้ายเนื้อสัตว์ (meat-like products) และอาหารที่ ทำหน้าที่เฉพาะ (functional foods)  
 ผลิตภัณฑ์จากแมลงที่ปัจจุบันยังมีส่วนแบ่งตลาดน้อย แต่มีโอกาสเติบโตได้อย่างรวดเร็วในช่วง 
ระหว่างปี 2563-2568 ได้แก่ ผลิตภัณฑ์อาหารธรรมชาติที่ไม่ผ่านการปรุงแต่ง (paleo diet-specific 
products) ซึ่งอาจมีอัตราเติบโตสูงถึงร้อยละ 83 ในช่วง 5 ปี รองลงมา คือ อาหารที่หน้าที่เฉพาะ 
(ร้อยละ 75) ขนมอบ (ร้อยละ 55) และผลิตภัณฑ ์คล้ายเนื้อสัตว ์(ร้อยละ 46) ตามลำดับ 
 

โดยให้สามารถจำหน่ายเป็นอาหารใหม่ได้ในตลาด สหภาพยุโรป ใช้เป็นส่วนผสมในอาหารหรือเครื่องดื่ม 
ได้หลากหลาย (เช่น ขนมปัง ธัญพืช อัดแท่ง พาสต้า ช็อกโกแลต ขนมหวาน เนื้อเทียม)  
 กฎระเบียบอาหารใหม่ของสหภาพยุโรปยังให้การปกป้องข้อมูลทางวิทยาศาสตร์แก่ผู้ถือกรรม  
สิทธิ ์เป็นระยะเวลา 5 ปี (data protection) นั่น คือ ผู้ประกอบการรายอื่นๆ ที่ต้องการขึ้นทะเบียน 
เพื่อจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากแมลงชนิดเดียวกัน ก็ต้องยื่นคำร้อง และแสดงข้อมูลผลการศึกษาของ 
ตัวเอง หากข้อมูลที่ใช้ประกอบการยื่นคำร้องนั้น ถูกต้อง ครบถ้วนและเป็นไปตามกฎระเบียบก็มี 
โอกาสได้รับอนุญาตให้จำหน่ายแมลงเป็นอาหาร ใหม่ในสหภาพยุโรป 

ที่มา: The International Platform of Insects for Food and Feed (IPIFF)  
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      นอกจากน้ี การอนุญาตให้วางจำหน่ายผลิตภัณฑ์ 

จากแมลงตามกฎระเบียบอาหารใหม่ของสหภาพ

ยุโรปจะเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างตลาดและ

ช่วยให้สินค้าแมลงเข้าถึงตลาดที่มีความต้องการ  

ซื้อสูงได้เพิ่มขึ้น 

2) การผลิต 

 จากข้อมูลปี 2562 (ค.ศ. 2019) ผู้ประกอบ 

การธุรกิจแมลง (iFBOs) ในสหภาพยุโรปมีผลผลิต 

รวมกันราว 500 ตัน แต่จากแนวโน้มการเติบโต 

ของตลาดจะเร่งให้การผลิตแมลงในสหภาพยุโรป 

ขยายตัว โดยผลผลิตอาจเพิ่มขึ้นเป็น 260,000 

ตันในปี 2573 (ค.ศ. 2030) ผลผลิตส่วนใหญ่ 

อย ู ่ในร ูปแบบผงหร ือส ่วนผสมจากแมลง 

(powder/insect ingredient) ส่วนผลผลิตในรูป 

แบบแมลงทั้งตัวอบแห้ง (whole insects - dry) 

และอาหารที ่มีส่วนผสมจากแมลง (products 

incoporated with insect powder) มีแนวโน้ม 

เติบโตอย่างช้าๆ  

จากกราฟจะเห็นได้ว่าป ี2562 (ค.ศ. 2019) ซึ่งเป็น 

ปีเริ ่มต้น ผลผลิตจากแมลงของสหภาพยุโรปมี  

จำกัดหรือราว 500 ตัน เพราะมีจำนวนผู้ประกอบ 

การยังไม่มาก กฎระเบียบไม่แน่นอน และบาง 

ประเทศควบคุมอาหารจากแมลงอย่างเข้มงวด 

เพราะเป็นอาหารใหม ่อีกทั้งผู้ประกอบการบางราย 

ระงับกิจการชั่วคราวเพื่อรอดูท่าทีจนกว่าสหภาพ 

ยุโรปจะอนุญาตจำหน่ายแมลงชนิดแรกออกมา 

 ในอนาคตโครงสร้างตลาดผลิตภัณฑ์แมลง 

ในสหภาพยุโรปจะมีการเปลี ่ยนแปลงที ่เร็วขึ้น 

เพราะหลายบริษัทที่จัดตั้งไว้ก่อนหน้านี้เริ่มกลับคืน

สู ่ตลาด มีจำนวนผู ้ประกอบการรายใหม่  และ 

ผู้บริโภคเพิ่มขึ้น นอกจากนี ้การจำหน่ายผลิตภัณฑ ์

แมลงจะไม่ได้จำกัดเพียงตลาดเฉพาะกลุ่มหรือขาย

ผ่านร้านค้าเฉพาะทางอีกต่อไป ซึ่งจะกระตุ้นให้ 

ภาคการผลิตแมลงและผลิตภัณฑ์จากแมลงใน 

สหภาพยุโรปเติบโตอย่างรวดเร็วหลังจากปี 2568 

(ค.ศ. 2025) เป็นต้นไป 

ที่มา: The International Platform of Insects for Food and Feed (IPIFF)  
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3) การเข้าถึงของผู้บริโภคในยุโรป 

 เป็นที ่ทราบกันดีว่าแมลงมีประโยชน์  คือ  

มีคุณค่าทางโภชนาการสูงและย่ังยืน เพราะการเล้ียง 

แมลงใช้น้ำและทรัพยากรน้อย อีกทั้งมีการปล่อย 

ก๊าซเรือนกระจกออกมาน้อยกว่าการเลี้ยงปศุสัตว์ 

ซึ ่งสอดคล้องกับกระแสการบริโภคในปัจจุบัน 

จึงส่งผลให้มีคนหันมาลองรับประทานอาหารจาก 

แมลงเพิ่มขึ้น จากข้อมูลปี 2562 มีประชากรยุโรป 

ประมาณ 9 ล้านคนที่เคยรับประทานแมลง โดยซื้อ 

ผ่านเว็บไซต์หรือทดลองในงานแสดงสินค้าต่างๆ 

 แต่ในอนาคตจำนวนประชากรยุโรปที ่เคย 

บริโภคแมลงอาจเพิ่มขึ้นเป็น 390 ล้านคนภายในปี 

2573 (ค.ศ. 2030) เพราะสหภาพยุโรปอนุญาต 

จำหน่ายแมลงเป็นอาหารใหม่เพิ่มขึ้น ความหลาก 

หลายของสินค้า รวมทั้งช่องทางการจำหน่าย และ 

การยอมรับจากผู้บริโภค  

4) ตลาดเป้าหมาย และการจ้างงาน 

 ปัจจ ุบ ันผ ู ้ประกอบการธ ุรก ิจแมลงของ 

สหภาพยุโรปส่วนใหญ่เน้นตลาดภายในประเทศ 

เป็นหลัก แม้ว่าผู้ประกอบการต้องการขยายตลาด 

ไปยังประเทศอื่นๆ ในยุโรป แต่เผชิญอุปสรรคจาก 

การนำมาตรการเปล่ียนผ่าน (transitional measure) 

มาใช้ที ่ไม่เท่าเทียมกันในแต่ละประเทศ แต่นับ 

ตั้งแต่ปี 2568 เป็นต้นไป คาดว่าผู ้ประกอบการ

ส่วนใหญ่จะเน้นจำหน่ายแมลงในตลาดสหภาพยุโรป

เพ่ิมข้ึน อันเป็นผลมาจากการอนุญาตจำหน่ายแมลง

เป็นอาหารชนิดใหม่ทั่วสหภาพยุโรป และบางบริษัท   

นอกจากจำหน่ายในสหภาพยุโรปแล้ว ยังมีความ

พยายามขยายการส่งออกแมลงและผลิตภัณฑ์ 

จากแมลงไปยังตลาดต่างประเทศ 

 การจ้างงาน ซ่ึงครอบคลุมต้ังแต่การเพาะเลี้ยง 

การแปรรูป การผลิตอาหารจากแมลง การจัดจำหน่าย 

และการวิจัยด้านแมลง มีแนวโน้มเติบโต ตามการ

ขยายตัวของตลาดและการลงทุน โดยการจ้างงาน

ในอุตสาหกรรมที่เก่ียวข้องกับแมลงจะเพ่ิมขึ้นอย่าง 

ชัดเจนหลังปี 2568 (จาก 500 คนในปี 2564 เพ่ิมข้ึน 

เป็น 1,500 คนในปี 2568 และ 4,000 คนในปี 2573) 

iFBOs consumers reached in Europe 
and forescastes 

ที่มา: The International Platform of Insects for Food and Feed (IPIFF)  
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  ในภาพรวมแล้ว อุตสาหกรรมแมลงสหภาพยุโรป 

ยังอยู่ในช่วงเริ่มต้น โดยมีผลผลิตเพียง 500 ตัน/ปี แต่ใน 

อนาคตภาคแมลงของสหภาพยุโรปมีโอกาสเติบโตอีกมาก 

และผลผลิตอาจเพิ่มขึ้นเป็นกว่า 250,000 ตันภายในปี 2573 

ซึ่งเป็นผลจากการลงทุนเพิ่ม ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี 

ในการเลี้ยงแมลง โอกาสในการใช้แมลงเป็นอาหารคนและ

อาหารสัตว์ การยอมรับของผู้บริโภค ความหลากหลายของ

ผลิตภัณฑ์และช่องทางการจำหน่ายที่เพิ่มขึ้น การเพาะเลี้ยง 

แมลงยังสนับสนุนความยั่งยืน และช่วยเสริมสร้างรายได้

ให้แก่เกษตรกร นอกจากนี้ การเติบโตของภาคแมลงยัง

สอดคล้องกับนโยบาย European Green Deal ยุทธศาสตร์ 

Farm to Fork และแผน Circular economy โดยสามารถ

เปล่ียนขยะอินทรีย์ไปเป็นโปรตีนที่มีมูลค่าเพ่ิมช่วยลดปริมาณ 

ของเสีย เป็นการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและสร้างมูลค่าเพิ่ม 

อีกทั้งเศษอาหารที่ย่อยสลายโดยแมลงยังสามารถนำมาผลิต 

ปุ๋ยอินทรีย์ วัสดุฟื้นฟูคุณภาพดิน และก๊าซชีวภาพ 

   

  ปี 2564 นับเป็นปีแรกที ่ตลาดแมลง 

สหภาพยุโรปส่งสัญญาณด้านบวก เพราะมี 

แมลง 3 ชนิดจาก 2 บริษัทที่ได้รับอนุญาต 

ให้วางจำหน่ายในสหภาพยุโรปได้ และอีก 

กว่า 20 รายการที่อยู่ระหว่างกระบวนการ 

ขออนุญาต (เช่น ด้วงดำ จิ้งหรีด แมลงวัน 

ลาย ดักแด้ผ ึ ้งต ัวผ ู ้ )  ด ังนั ้น ช ่วง 2-3 ปี 

ข้างหน้าคาดว่า น่าจะมีผลิตภัณฑ์จากแมลง 

ออกวางจำหน่ายทั่วสหภาพยุโรปเพิ่มขึ้น 

โดยผลิตภัณฑ์ที่มีโอกาสเติบโตสูง คือ แมลง 

ในร ูปแบบผงหร ือส ่วนผสมจากแมลง  

เพื ่อใช้กับอาหารพิเศษสำหรับผู ้บร ิโภค 

เฉพาะกลุ ่ม หรือใช้เป็นส่วนประกอบใน 

ขนม ของขบเค้ียว 

 

สำหรับผู้ประกอบการไทยที่ต้องการส่งออกแมลงไปสหภาพยุโรปนอกจากต้องปฏิบัติ

ตามกฎระเบียบอาหารทั่วไป กฎระเบียบสุขอนามัยอาหารและอาหารสัตว์ และกฎระเบียบ 

สุขภาพสัตว์ของสหภาพยุโรปแล้ว สิ่งสำคัญ คือ ต้องขออนุญาตนำเข้า และวางจำหน่าย 

ตามกฎระเบียบอาหารใหม่ (EU Novel food regulation) ส่วนการส่งออกผลิตภัณฑ์ 

แมลงสำเร็จรูปก็ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบการติดฉลาก โดยเฉพาะการแจ้งเตือนว่า 

อาจก่อให้เกิดอาการแพ้ต่อผู้บริโภคที่เคยแพ้อาหารจำพวกครัซเตเชียน (สัตว์จำพวกกุ้ง กั้ง 

และปู) มอลลัส (หอยและปลาหมึก) และไรฝุ่น เป็นต้น 

แหล่งข้อมูล: The International Platform of Insects for Food and Feed (IPIFF)  
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ข่าวสารด้านการเกษตรสหภาพยุโรป 
สถานการณ์ | กฎระเบียบ | แนวโน้มในตลาดอาหารและสินค้าเกษตรยุโรป 

สหภาพยุโรปเตรียมออกกฎหมายต่อต้านสินค้าเกษตรทีส่่งผลกระทบ 
ต่อการตัดไม้ทำลายป่า 

      จากรายงาน สถานการณ์ป่าไม้โลกปี 2563 (The state of world’s 

forests 2020) ของ FAO พบว่าในช่วงระหว่างปี 2558 – 2563 ป่าไม้โลก  

ถูกทำลายเฉลี่ย ปีละประมาณ 10 ล้านเฮกตาร์ ทำให้สภาพภูมิอากาศ

เปลี่ยนแปลง และ ความหลากหลายทางชีวภาพลดลง    

        การขยายตัวของพื้นที่เกษตรกรรมมีส่วนสำคัญในการทำลายป่าหรือ

ทำให้ป่าเสื่อมโทรมเพื่อเพิ่มพื้นที่ปลูก พืช และเลี้ยงปศุสัตว์ ยิ่งไปกว่านั้น 

การขยายตัวของจำนวนประชากรโลก และความต้องการอาหารที่เพิ่มขึ้น

จะยิ่งทำให้ความต้องการใช้พื้นที่เกษตรกรรมและสร้างแรงกดดันต่อป่าไม้ 

เพ่ิมขึ้นอีกในอนาคต 

       สหภาพยุโรปเป็นหนึ่งในผู้บริโภคสินค้าที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการตัดไม้ 

ทำลายป่า โดยองค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล (WWF) รายงานว่าใน 

ปี 2560 สหภาพยุโรปนำเข้าสินค้าท่ีส่งผลกระทบต่อป่าไม้มากเป็นอันดับ 2  

สหภาพยุโรปนำเข้า

สินค้าที ่ส่งผลกระทบ 

ต่อการตัดไม้ทำลายป่า

มากอันดับ 2 ของโลก 

(รองจากประเทศจีน)  
ส่งผลใหม้ป่ีาไม้ถูกท าลายราว 

203,000 เฮกตาร ์
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ของโลก (รองจากจีน) หรือร้อยละ 16 ของการค้า 

ระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการตัดไม้ทำลายป่า

ทั้งหมด ส่งผลให้มีป่าไม้ถูกทำลายราว 203,000 

เฮกตาร์และมีก๊าซเรือนกระจกปล่อยออกมา 116 

ล้านตันคาร์บอนเทียบเท่า สินค้านำเข ้าของ 

สหภาพยุโรปที่ส่งผลกระทบต่อการตัดไม้ทำลายป่า

ในเขตร้อนมากที่สุด ได้แก่ ถั่วเหลือง น้ำมันปาล์ม 

เนื้อวัว รองลงมา คือ ผลิตภัณฑ์ไม้ โกโก้ และ

กาแฟ 

 แม้ว่าสหภาพยุโรปมีแผนปฏิบัติการการ 

บังคับใช้กฎหมายป่าไม้ ธรรมาภิบาลและการค้า 

(Forest Law Enforcement Governance and 

Trade : FLEGT) ที ่ม ีผลบังคับใช้ต ั ้งแต่ปี 2546 

เพื่อลดปัญหาการทำไม้และการค้าผลิตภัณฑ์ไม้ที่ 

ผิดกฎหมาย แต่กฎหมายดังกล่าวไม่ได้ครอบคลุม 

การตัดไม้ทำลายป่าที ่เกิดจากการขยายตัวของ 

พื้นที่เกษตรกรรม 

 เมื่อวันท่ี 17 พ.ย. 64 คณะกรรมาธิการยุโรป 

นำเสนอร่างกฎหมายใหม่หรือ “Proposal for a 

regulation on deforestation-free products” 

โดยมีเป้าหมาย คือ ลดการบริโภคสินค้าที่มาจาก 
ห่วงโซ่อุปทานที ่ม ีส ่วนเกี ่ยวข้องกับการตัดไม้ 

ทำลายป่าหรือทำให้ป่าเสื ่อมโทรม  รวมทั ้งเพิ่ม  

อุปสงค์และการค้าสินค้าที ่ถูกต้องตามกฎหมาย 

และปราศจากการทำลายป่า 

 

 

สาระสำคัญของร่างกฎหมายใหม ่
• สินค้าที่ครอบคลุม ได้แก่ เนื้อวัว ถั่วเหลือง 

น้ำมันปาล์ม ไม้ โกโก้ กาแฟ และผลิตภัณฑ์ที่ได้ 
จากสนิค้าเหล่านี ้(เช่น ช็อกโกแลต ผงโกโก้ เคร่ือง 
หนัง ไม้อัด กล่องพาเลท กรอบไม้ เฟอร์นิเจอร์) 
โดยห้ามนำเข้า จำหน่าย หรือส่งออกสินค้าและ 
ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการตัดไม้ทำลายป่า
หลังจากวันที ่31 ธ.ค. 64 เป็นต้นไป 
กลไกการตรวจสอบ 2 กลไก 
• ผู้ประกอบการต้องปฏิบัติตามกระบวนการ 

ตรวจสอบข้อเท็จจริง (due diligence) นั่นคือ 
ผู ้ประกอบการ SMEs ทั ้งในสหภาพยุโรปและ 
ประเทศอื่นๆ ต้องรวบรวมข้อมูลสินค้าที่ต้องการ 
จำหน่ายในสหภาพยุโรปหรือส่งออกจากสหภาพ 
ยุโรป และรับรองว่าสินค้านั้นไม่เกี่ยวข้องกับการ 
ตัดไม้ทำลายป่า รวมทั้งต้องส่งข้อมูลผ่านระบบ 
ดิจิทัลให้หน่วยงานกำกับดูแล 
•  ผู้ค้า (traders) ขนาดกลางและรายย่อย 

(SMEs) ต้องรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผู้ผลิตและ 
ลูกค้า และเก็บรักษาข้อมูลนั้นไว้อย่างน้อย 5 ปี 
เพื่อแสดงข้อมูลต่อเจ้าหน้าที่ได้เมื่อมีการร้องขอ 
ส่วนผู้ค้ารายใหญ่ที่ไม่ใช่ SMEs ต้องปฏิบัติตาม 
กระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริงเช่นเดียวกับ 
ผู้ประกอบการ (operators) 
 

EU  Regulation on 

Deforestation-Free Products 
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•  ข้อมูลท่ีต้องรวบรวม ได้แก่ พิกัดทางภูมิศาสตร์ 

ของฟาร์มหรือแปลงท่ีดินท่ีผลิตสินค้าข้อมูลประเทศ/ 

พื้นที่ผลิต คุณลักษณะของสินค้า/ ห่วงโซ่อุปทาน 

และข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ (เช่น การรับรองมาตรฐาน 

โดย third party) โดยอาศัยเครื่องมือ เช่น ภาพถ่าย 

ดาวเทียม การระบุพิกัดด้วยดาวเทียม การตรวจ

ภาคสนาม การวิเคราะห์ อัตราส่วนไอโซโทป 

เพ่ือยืนยันแหล่งที่มาสินค้า 

• หน ่ ว ย ง านกำก ั บด ู แ ล  (competent 

authorities) ของประเทศสมาชิกฯ มีสิทธิ์เข้า 

ถึงข้อมูลหรือขอตรวจสอบสินค้าที่นำเข้าหรือ 

วางจำหน่ายในตลาดสหภาพยุโรปได้ ในกรณีพบ 

สินค้าที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือมีความเสี ่ยง 

เชื่อมโยงกับการตัดไม้ทำลายป่าก็สามารถสั่งระงับ

การจำหน่ายหรือห้ามส่งออกได้ โดยแผนการตรวจ 

สอบของหน่วยงานกำกับดูแลจะข้ึนอยู่กับความเส่ียง 

(risk-based) หลักฐานและข้อมูลที่ได้รับ 

• ประเทศสมาชิกฯ สามารถลงโทษผู้ประกอบ 

การหรือผู้ค้าที่ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบได้หลาก

หลายรูปแบบ เช่น คิดค่าปรับ ยึดสินค้าหรือ 

รายได้จากการจำหน่ายสินค้าที ่ไม่สอดคล้องกับ 

กฎระเบียบ ระงับหรือห้ามผู้ประกอบการ/ผู้ค้า 

จากการค้าในสหภาพยุโรปหรือห้ามยุ่งเกี ่ยวกับ 

กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างสาธารณะ เป็นต้น 

•  ใช้ระบบเปรียบเทียบระหว่างประเทศ 

(country benchmarking system) ค ณ ะ 

กรรมาธ ิการยุโรปจะประเม ินความเส ี ่ยงของ 

ประเทศว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการตัดไม้ทำลายป่า 

หรือทำให้ป่าเสื ่อมโทรมในการผลิตสินค้าและ 

ผลิตภัณฑ์หรือไม่ โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ 

ประเทศที ่ม ีความเสี ่ยงสูง มาตรฐานและต่ำ 

ซึ่งสินค้าจากประเทศที่มีความเสี ่ยงสูงจะเผชิญ 

การตรวจสอบและกฎเกณฑ์ที่เข้มงวดกว่าสินค้า 

จากประเทศความเส่ียงต่ำ 

 อย่างไรก ็ดี  ร ่างกฎหมายใหม่ข ้างต้น 

ยังต้องผ่านกระบวนการต่อรองและการตัดสินใจ 

จากประเทศสมาชิกฯและรัฐสภายุโรป ซึ่งอาจต้อง 

ใช้เวลาระยะเวลายาวนานถึง 2 ปีกว่ากฎหมายจะ 

เริ ่มต้นมีผลบังคับใช้ ในระหว่างนี ้ต้องติดตาม 

ความคืบหน้าว่าอาจมีการเพิ่มรายชื่อสินค้าที่ส่งผล

กระทบต่อการตัดไม้ทำลายป่าสูง (เช่น ยางพารา 

ข้าวโพด เนื้อสัตว์ปีก ผลิตภัณฑ์จากนม) หรือเพิ่ม 

รายชื ่อระบบนิเวศที ่ครอบคลุม เนื ่องจากร่าง 

กฎระเบียบที่คณะกรรมาธิการยุโรปนำเสนอนั้น 

มุ่งต่อสู้ปัญหาการตัดไม้ทำลายป่าเพียงอย่างเดียว 

แต่ไม่ครอบคลุมพื้นที่ชุ่มน้ำหรือป่าพรุที่ถูกทำลาย

อันเนื่องมาจากการขยายตัวของพื้นที่เกษตรกรรม 

ซึ ่งเป็นระบบนิเวศที ่ม ีความสำคัญสูงต่อความ 

หลากหลายทางชีวภาพและการกักเก็บคาร์บอน 
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 ในภาพรวมแล้ว ร้อยละ 80 ของพื ้นที่  
ป่าไม้โลกที่ถูกทำลายนั้นมีสาเหตุมาจากการ 
ขยายตัวของพื้นที่เกษตรกรรม ซึ่งเป็นผลมาจาก 
ความต้องการบริโภคอาหารที่เพิ ่มขึ ้น พ้ืนที่ป่า 
ท ี ่ ลดลงส ่ งผลกระทบทำให ้ โลกร ้อ นขึ้ น 
และส ูญเส ียความหลากหลายทางช ีวภาพ 
ที่ผ่านมาสหภาพยุโรปมุ่งต่อสู ้กับปัญหาการ 
ต ัดไม ้ทำลายป่า  โดยออกแผนปฏิบ ัต ิการ 
การบังคับใช้กฎหมายป่าไม้ ธรรมาภิบาล และ 
การค้ า (FLEGT) กฎหมายควบคุมการค้ าไม้  
ของสหภาพย ุ โรป  (EU Timber Regulation) 
ใช้ระบบรับรองมาตรฐาน และการติดฉลาก 
ทั้งแบบบังคับและตามความสมัครใจ  
 ล่าสุดคณะกรรมาธิการยุโรปนำเสนอ 
“ร่างกฎหมายต่อต้านสินค้าที่ส่งผลกระทบต่อ
การตัดไม้ทำลายป่าหรือทำให้ป่าเสื่อมโทรม” 
ซึ่งนับเป็นความพยายามอีกขั้นหนึ่งในการลด 
ผลกระทบต่อป่าไม้ อันเป็นผลจากการบริโภค 
และนำเข้าอาหาร-สินค้าเกษตรของสหภาพ 
ยุโรป หากกฎหมายใหม่เริ่มบังคับใช้จะกระตุ้น 
ให้ผู้ประกอบการทั้งในและนอกสหภาพยุโรป 
ต้องพัฒนาไปสู่ห่วงโซ่อุปทานที่ยั่งยืน เพ่ิมความ 
แข็งแกร่งด้านการเก็บข้อมูลและการตรวจสอบ
ย้อนกลับ เพ ื ่อย ืนย ันว ่าส ินค ้าท ี ่ผล ิตหรือ 
จำหน่ายนั้นไม่เกี่ยวข้องกับการตัดไม้ทำลายป่า 
ผู ้ประกอบการหรือผู ้ค้าที ่ไม่ปฏิบัติตามหรือ 
จำหน่ายสินค้าที ่ไม่สอดคล้องกับกฎระเบียบ 
จะถูกลงโทษ 

 กฎหมายใหม่จะผลักดันให้บริษัทอาหาร 
หรือร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ดำเนินธุรกิจอย่างมี  
ความรับผิดชอบต่อสังคม และจัดหาสินค้าจาก 
แหล่งหรือประเทศที่มีความเสี่ยงต่ำ ซึ่งในระยะ 
ยาวแล้วจะส่งผลดีต่อป่าไม้โลก เป็นการแข่งขัน 
ที่เท่าเทียมกันของบริษัทที่ดำเนินงานในสหภาพ
ยุโรป ลดการบริโภคสินค้าและผลิตภัณฑ์ที ่ส่ง 
ผลเสียต่อป่าไม้ เพิ่มอุปสงค์และการค้าสินค้าที่ 
ปราศจากการตัดไม้ทำลายป่า  
 ประเทศท ี ่ น ่ าจะได ้ ร ับผลกระทบจาก 
กฎหมายใหม่นี้ ได้แก่ บราซิล (เนื้อวัว เครื่องหนัง) 
อินโดนีเซีย (น้ำมันปาล์ม ไม้) และโกตดิวัวร์ 
(โกโก้) ส่วนไทยอาจได้รับผลกระทบจากการ 
ส่งออกน้ำมันปาล์มและไม้ไปตลาดสหภาพยุโรป 
(รวมทั้งยางพาราอาจเป็นหนึ่งในสินค้าที่รวมอยู่ 
ด้วย) สำหรับผู้ประกอบการและผู้ส่งออกไทยต้อง 
ยึดแนวทางปฏิบัติในการทำเกษตรอย่างยั ่งยืน 
คำนึงถึงผลกระทบต่อสิ ่งแวดล้อม สังคม และ 
ปราศจากการตัดไม้ทำลายป่า รวมทั้งอาจใช้ระบบ 
ฉลาก การรับรองมาตรฐานหรือใช้เทคโนโลยีดิจัทัล 
ต่างๆ เพื่อพิสูจน์ถึงแหล่งที่มาของสินค้าว่าผลิต/ 
ได ้มาอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และสามารถ 
ตรวจสอบย้อนกลับได้ ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความ 
เชื่อมั่นแก่ผู้นำเข้าในสหภาพยุโรป และหันมา นำ 
เข้าสินค้าเหล่านี ้จากไทยเพิ่มขึ ้น รวมทั ้งสินค้า 
จะได้รับการยอมรับจากผู้บริโภคยุโรปมากขึ้น  

แหล่งข้อมูล:  
- ข้อเสนอของคณะกรรมาธกิารยุโรป  Proposal on the making available on the Union market as well as export from the Union of certain 
commodities and products associated with deforestation and forest degradation เมื่อวันที่ 17 พ.ย. 2564  
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52021PC0706 
- ข่าว "Europe proposes mandatory due diligence to stop deforestation in supply chains” จากเว็บไซต์ 
https://www.euractiv.com/section/energy-environment/news/europe-proposes-mandatory-due-diligence-to-stop-deforestation-in-supply-chains/ 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52021PC0706
https://www.euractiv.com/section/energy-environment/news/europe-proposes-mandatory-due-diligence-to-stop-deforestation-in-supply-chains/


สื่อออนไลน์ IHS Markit เมื่อวันที่ 31 
มกราคม 2565 นาย Frans Timmermans รอง
ประธานคณะกรรมาธิการยุโรป ให้ข้อคิดเห็นต่อ
ประเด็นการท าฟาร์มคาร์บอนว่า การสร้างความ
ไว้วางใจในการท าฟาร์มคาร์บอนจะเป็นพ้ืนฐาน
น าไปสู่การบรรลุเป้าหมายในการก าจัดก๊าซเรือน
กระจก 310 ล้านตันที่ เกิดจากการใช้ที่ดินของ
สหภาพยุโรปได้ภายในปี 2573 โดยจะต้องสร้าง
ระบบที่แข็งแกร่งให้สามารถเป็นที่ยอมรับ เชื่อมั่น 
เรียบง่าย เ พ่ือให้ทุกคนสามารถเข้าถึงได้  โดย
เรียกร้องให้ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปสร้าง
แรงจูงใจต่อแนวทางปฏิบัติในการท าฟาร์มคาร์บอน
ผ่านนโยบายการเกษตรร่วม (CAP) ฉบับต่อไป
(ปี 2566 – 2570) ทีม่ีแผนให้การสนับสนุนการท าฟาร์ม
คาร์บอน แม้ว่าประเทศสมาชิกฯ จะยังมีความกังวล
ในประเด็นภาระทางการเงิน การบริหารฟาร์ม
คาร์บอน และความน่าเชื่อถือในกรอบการรับรอง 
(certification framework) ของคณะกรรมาธิการยุโรป

คณะกรรมาธิการยุ โรปเตรียมจัดท า
ข้ อ เ สนอกา ร รั บ ร อ งก า ร ท าฟ า ร์ ม ค า ร์ บ อน 
(Proposal Certification) ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จ
ภายในปลายปี 2565 โดยมุ่งเน้นข้อมูลการปล่อย
และการก าจัดคาร์บอนจากผู้จัดการที่ดิน (land
manager) ในสหภาพยุโรปทุกรายภายในปี 2571 
โดยนโยบายการเกษตรร่วมของสหภาพยุโรป (CAP) 
ฉบับต่อไปจะใช้งบประมาณกว่า 7.5 พันล้านยูโร
(ปี 2566-2567) และ 9.5 พันล้านยูโร (ปี 2568-2570) 
เพ่ือจูงใจเกษตรกรให้ปฏิบัติตามแนวทางที่ถูกต้อง
ในส่วนของภาคธุรกิจ อาทิ Rabo Carbon Bank 
และบริษัท Nestlé เห็นร่วมกันว่า สหภาพยุโรปต้อง
มีกฎระเบียบที่ เข้มงวดรองรับเ พ่ือสร้างความ
น่าเชื่อถือในเครดิตที่จ าหน่าย และสร้างแรงจูงใจ
ทางปฏิบัติการท าฟาร์มคาร์บอน เพ่ือให้เกิดรายได้
พิเศษที่เพียงพอส าหรับเกษตรกรในการเปลี่ยนผ่าน
ไปสู่การท าฟาร์มท่ียั่งยืนมากขึ้นต่อไป 

ข้อคิดเห็น สปษ. สหภาพยุโรป ฟาร์มคาร์บอนเป็นหนึ่งในแนวทางของภาคเกษตรของสหภาพยุโรปในการส่งเสริม
การบรรลุเป้าหมายของนโยบาย European Green Deal ที่ตั้งเป้าการบรรลุสภาพภูมิอากาศที่เป็นกลางภายในปี 2573
โดยเป็นการปรับแนวทางปฏิบัตใินการท าเกษตรเพื่อเพ่ิมการสะสมของคาร์บอนในดินให้ได้นานขึ้น ฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์
ของดิน และช่วยดูดซับการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากภาคอื่น เป็นการสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรผ่านกลไกการซื้อ-ขายคาร์บอน
เครคิต ปัจจุบันประเทศสมาชิกบางประเทศมีการซื้อ-ขายคาร์บอนเครดิตในตลาดคาร์บอนในลักษณะสมัครใจ อย่างไรก็ดี
คาดว่า ข้อเสนอการรับรองการท าฟาร์มคาร์บอนฉบับใหม่ที่จะออกมาในปลายปี 2565 และเงินทุนสนับสนุนภายใต้ CAP ฉบับใหม่
จะเป็นเครื่องมือส าคัญในการขับเคลื่อนแนวทางดังกล่าวให้เป็นที่ยอมรับและปรับใช้ในสหภาพยุโรปทั้ง 27 ประเทศ 
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สปษ. สหภำพยุโรป น ำทีมประชุมหำรือกับผู้บริหำร
บริษัท TANG FRÈRES กรุงปำรีส ประเทศฝร่ังเศส

ในประเด็นฝรั่งเศสออกกฎระงับกำรใช้บรรจุภัณฑ์พลำสติกในผักและผลไม้สดที่ไม่ผ่ำนกำรแปรรูป
ณ ร้ำนจ ำหน่ำยปลีก ตั้งแต่ปี 2565

เม่ือวันที่ 21 มกรำคม 2565 นายพรเทพ ศรีธนาธร ผู้อ านวยการ สปษ . สหภาพยุโรป และคณะ
ได้เข้าพบนาย WILLIAM RATTANAVAN รองผู้อ านวยการฝ่ายจัดซื้อ และนาง VÉNA HUA ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ
ผัก-ผลไม้ ณ ส านักงานใหญ่ของ บริษัท TANG FRÈRES กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ซึ่งเป็นบริษัทผู้น าเข้าผัก
และผลไม้จากเอเชียรายใหญ่ที่สุดของฝรั่งเศสและสหภาพยุโรป และมีการน า เข้าสินค้าเกษรร-อาหารไทย
ในปริมาณมาก เพ่ือเจรจา หารือ และผลักดันการส่งออกผักและผลไม้สด ไปยังฝรั่งเศสและสหภาพยุโรป
รวมถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาจากกรณีที่ฝรั่งเศสระงับการใช้บรรจุภัณฑ์พลาสริกในผักและผลไม้สด รั้งแร่ปี 
2565 เป็นร้นไป

โดยบริษัท TANG FRÈRES แจ้งความประสงค์สนใจน าเข้าผลไม้และผักสดจากไทยได้แก่ ชมพู่ มะม่วง
น้ าดอกไม้ ทุเรียน มะปราง (MARIAN PLUM) กะเพรา โหระพา ผักชีฝรั่ง และพริก รวมถึงสินค้าเกษรรอินทรีย์
คุณภาพสูง อันรวมถึง ผักสดอินทรีย์ อาทิ กะเพรา โหระพา มะเขือ และพริก
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กำรร่วมประชุมกับทีมผู้จัดงำนนทิรรศกำรพืชสวน FLORIADE EXPO 2022 เพื่อติดตำมควำม
คืบหน้ำในกำรก่อสร้ำง THAI PAVILION ภำยในงำน FLORIADE EXPO 2022

เมื่อวันที่ 24-25 มกรำคม 2565 ดร. พรเทพ ศรีธนาธร ผู้อ านวยการ สปษ. สหภาพยุโรป ร่วมกับ
สถานเอกอัครราชทูร ณ กรุงเฮก และคณะผู้แทนกรมส่งเสริมการเกษรร ได้เข้าร่วมการประชุมกับทีมผู้จัด
งานนิทรรศการพืชสวน Floriade Expo 2022 รวมทั้งริดรามความคืบหน้าของพ้ืนที่การจัดงาน เพ่ือริดราม
ความคืบหน้าในการก่อสร้าง Thai Pavilion ภายในงาน Floriade Expo 2022

ทั้งนี้ งานนิทรรศการพืชสวนระดับโลกที่จะจัดขึ้นทุก 10 ปี ของประเทศเนเธอร์แลนด์ ซึ่งในปี 2022 นี้ 
มีก าหนดการจัดงาน ระหว่างวันที่ 14 เมษายน - 9 รุลาคม 2565 ณ เมือง Almere ประเทศเนเธอร์แลนด์
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ผู้อ ำนวยกำร สปษ. สหภำพยุโรป เข้ำร่วมกำรประชุมระดับรัฐมนตรีเกษตรเบอร์ลิน คร้ังที่ 14
(14TH BERLIN AGRICULTURE MINISTER’S CONFERENCE)

เม่ือวันที่ 28 มกรำคม 2565 ผู้อ านวยการ สปษ. สหภาพยุโรป พร้อมคณะ เข้าร่วมการประชุม
ระดับรัฐมนรรีเกษรรเบอร์ลิน ครั้งที่ 14 (14th Berlin Agriculture Minister’s Conference) ผ่านการประชุม
ออนไลน์ลักษณะเสมือนจริง (Virtual Event) โดยมีนายนราพัฒน์ แก้วทอง ผู้ช่วยรัฐมนรรีประจ ากระทรวง
เกษรรและสหกรณ์ เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยระดับรัฐมนรรี โดยการประชุมระดับรัฐมนรรีเกษรรฯ 
ประจ าปี 2565 นี้ มีรัฐมนรรีเกษรรจาก 68 ประเทศ และผู้บริหารจากองค์กรระหว่างประเทศ 11 หน่วยงาน 
หารือภายใร้หัวข้อ “กำรใช้ท่ีดินอย่ำงยั่งยืน : ควำมม่ันคงด้ำนอำหำรเริ่มต้นจำกดิน” (Sustainable Land Use: 
Food Security Starts with the soil) ที่เน้นย้ าความส าคัญของดินที่มีร่อความมั่นคงทางอาหารและประเด็น
กิจกรรมท่ีส าคัญอันน าไปสู่การพลิกโฉมระบบอาหารสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในปี 2030
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ผู้อ ำนวยกำร สปษ. สหภำพยุโรป เข้ำร่วมกำรประชุมกำรประชุมคณะกรรมกำรติดตำม
และเสนอมำตรกำรแก้ไขปัญหำรำคำยำงและรักษำเสถยีรภำพรำคำยำง คร้ังที่ 1/2565

เมื่อวันที่ 19 มกรำคม 2565 ผู้อ านวยการ สปษ. สหภาพยุโรป พร้อมคณะ เข้าร่วมการประชุมการ
ประชุมคณะกรรมการริดรามและเสนอมารรการแก้ไขปัญหาราคายางและรักษาเสถียรภาพราคายาง ครั้งที่ 
1/2565 โดยมีนายอลงกรณ์ พลบุรร ที่ปรึกษารัฐมนรรีว่าการกระทรวงเกษรรและสหกรณ์เป็นประธานการ
ประชุม โดยผู้อ านวยการ สปษ. สหภาพยุโรป ได้รายงานข้อมูลส าคัญที่เกี่ยวข้องประกอบการพิจารณาใน
ประเด็นร่าง ๆ อาทิ ภาพรวมมูลค่าการส่งออกยางและผลิรภัณฑ์ยางจากไทยไปยังสหภาพยุโรป การออกร่าง
กฎหมายสหภาพยุโรปเกี่ยวกับสินค้าปลอดการรัดไม้ท าลายป่า

ผู้อ ำนวยกำร สปษ. สหภำพยุโรป เข้ำร่วมกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรทีมประเทศไทย 
ร่วมกับสถำนเอกอัครรำชทูต ณ กรุงสตอกโฮลม์ คร้ังที่ 1/2565

เม่ือวันที่ 21 มกรำคม 2565 ผู้อ านวยการ สปษ. สหภาพยุโรป พร้อมคณะ เข้าร่วมการประชุม
คณะกรรมการบริหารทีมประเทศไทย ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูร ณ กรุงสรอกโฮล์ม ครั้งที่ 1/2565 โดยมี
นางกาญจนา ภัทรโชค เอกอัครราชทูร ณ กรุงสรอกโฮล์ม เป็นประธานการประชุม และมีผู้แทนหน่วยงาน
ราชการร่างๆ อาทิ สนง.ส่งเสริมการค้าร่างประเทศ สนง.เศรษฐกิจการลงทุน สนง.การท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทย สนง.ที่ปรึกษาด้านการอุดมศึกษาฯ กรุงบรัสเซลส์ เข้าร่วมการประชุม


