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รายงานสถานการณ์การค้าสนิค้าเกษตร (Situation Report) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 
สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำสหภาพยุโรป 

 
1. มูลค่าการค้าสินค้าเกษตรระหว่างไทยกับสหภาพยุโรป (ข้อมูลเดือนธันวาคม 2564) 

สถิติการค้า - สหภาพยุโรป 
• ในเดือนธันวาคม 2564 สหภาพยุโรปนำเข้าสินค้าเกษตรจากประเทศไทย (รวมยางพารา) 7,789.8 ล้านบาท

หรือคิดเป็นปริมาณรวม 96,540 ตัน  
• เมื่อเทียบกับเดือนที่ผ่านมา (พ.ย. 64) มูลค่าการนำเข้าจากไทยลดลงร้อยละ 7 หรือ 558.6 ล้านบาท โดยสินค้า

เกษตรที่สหภาพยุโรปนำเข้าจากไทยลดลง ได้แก่ ยางธรรมชาติ ไก่แปรรูป แผ่นยางรมควัน เนื้อไก่  อาหารปรุง
แต่ง ปลาทูน่ากระป๋อง ข้าว กุ้งแช่แข็ง พืชผัก/ผลไม้/ลูกนัตปรุงแต่ง ส่วนสินค้าเกษตรที่สหภาพยุโรปนำเข้าจาก
ไทยเพ่ิมข้ึน ได้แก่ อาหารสุนัขและแมว ปลาหมึกแช่แข็ง สับปะรดกระป๋อง และกุ้งแปรรูป   

• เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา (ธ.ค. 63)  มูลค่าการนำเข้าจากไทยเพิ่มขึ้นร้อยละ 42 หรือ 2,291.5 
ล้านบาท โดยสินค้าเกษตรที่สหภาพยุโรปนำเข้าจากไทยเพิ่มขึ้น ได้แก่ ยางธรรมชาติ อาหารสุนัขและแมว 
สับปะรดกระป๋อง ข้าว อาหารปรุงแต่ง ไก่แปรรูป แผ่นยางรมควัน เนื้อไก่ กุ้งแปรรูป ตามลำดับ ส่วนสินค้าที่
สหภาพยุโรปมีมูลค่านำเข้าจากไทยลดลง ได้แก่ ปลาทูน่ากระป๋อง พืชผัก/ผลไม้/ลูกนัตปรุงแต่ง กุ้งแช่แข็ง และ
ปลาหมึกแช่แข็ง  

               ข้อมูลจาก : International trade, EUROSTAT database ณ เดือนมีนาคม 2565 

            * EUROSTAT database ยังไม่มีการรายงานข้อมูลสถิติที่เป็นปจัจุบนัสำหรับเดือนมกราคม-มีนาคม 2565 

 
สถิติการค้า – สหราชอาณาจักร 

• ในเดือนธันวาคม 2564 สหราชอาณาจักรนำเข้าสินค้าเกษตรจากประเทศไทย (รวมยางพารา)  รวม 2,671.1 
ล้านบาทหรือคิดเป็นปริมาณรวม 25,555 ตัน โดยนำเข้าไก่แปรรูปจากไทยมากที่สุด 

•  เมื่อเทียบกับเดือนที่ผ่านมา (พ.ย. 64) มูลค่าการนำเข้าจากไทยเพิ่มขึ้นร้อยละ 3 หรือ 66 ล้านบาท โดยสินค้า
เกษตรที่สหราชอาณาจักรนำเข้าจากไทยเพิ่มขึ้น ได้แก่ อาหารสุนัขและแมว ไก่แปรรูป ข้าวโพดหวาน กุ้งแปร
รูป ปลาทูน่ากระป๋อง ซอสและของปรุงแต่งสำหรับทำซอส เส้นพาสต้าทำให้สุกหรือปรุงแต่ง   ชิ้นเนื้อและส่วน
อื่นของไก่แช่แข็ง ส่วนสินค้าเกษตรที่สหราชอาณาจักรนำเข้าจากไทยลดลง ได้แก่ อาหารปรุงแต่งอื่นๆ กุ้งแช่
แข็ง เนื้อสัตว์ปีกอ่ืนๆปรุงแต่ง  เพสทรี/เค้กและขนมเบเกอรี่อื่นๆ ข้าว 
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• เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา (ธ.ค. 63)  มูลค่าการนำเข้าจากไทยลดลงร้อยละ 4 หรือ 125.2 ล้าน
บาท โดยสินค้าเกษตรที่สหราชอาณาจักรนำเข้าจากไทยลดลง ได้แก่ ไก่แปรรูป กุ้งแปรรูป เนื้อสัตว์ปีกอ่ืนๆปรุง
แต่ง เพสทรี/เค้กและขนมเบเกอรี่อื่นๆ ตามลำดับ ส่วนสินค้าเกษตรที่สหราชอาณาจักรนำเข้าจากไทยเพิ่มขึ้น 
ได้แก่ อาหารสุนัขและแมว ซอสและของปรุงแต่งสำหรับทำซอส กุ้งแช่แข็ง ข้าวโพดหวาน ข้าว  อาหารปรุงแต่ง
อ่ืนๆ ชิ้นเนื้อและส่วนอื่นของไก่แช่แข็ง ปลาทูน่ากระป๋อง เส้นพาสต้าทำให้สุกหรือปรุงแต่ง 

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

 

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

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

2. สถานการณ์การค้าสินค้าเกษตรที่สำคัญและแนวโน้ม 

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

เกษตรและอาหารที่มีปัญหา จำนวน 351 รายการ2 แบ่งเป็น สินค้าที่วางขายในท้องตลาดแล้ว (Alert notifications) 
จำนวน 106 รายการ สินค้าที่ยังไม่ได้วางขายในท้องตลาด (Information notification) จำนวน 113 รายการ และสินค้าที่
ถูกควบคุม ณ ด่านนำเข้า (Border rejection) จำนวน 132 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 เดือนมีนาคม 2565 
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• ในเดือนกุมภาพันธ์ 2565 สหภาพยุโรปแจ้งการตรวจพบปัญหาในสินค้าเกษตรและอาหารของไทย จำนวน 3 
รายการ ดังนี้ 

1. รายงานการแจ้งเตือน หรือ Alert notifications (การตรวจสอบสินค้าที่มีการวางขายในท้องตลาดแล้ว) พบ
สินคา้ที่มีปัญหาจากไทย จำนวน 1 รายการ ได้แก่ 

o เยอรมนีแจ้งพบปัญหาการปนเปื้อนจากวัสดุที่ใช้สัมผัสอาหารจากสาร Bisphenol-A (BPA) และ cyclo-
di-BADGE (CdB) ในผลิตภัณฑ์กะทิกระป๋อง 

2. รายงานการแจ้งข้อมูล หรือ Information notifications ไมพ่บสินค้าที่มีปัญหาจากไทยในเดือนนี้  
3. รายงานการควบคุม ณ ด่านนำเข้า หรือ Border Rejections พบสินค้าที่มีปัญหาจากไทย จำนวน 2 รายการ ได้แก ่
o สวิสเซอร์แลนด์แจ้งพบสารตกค้างจากสารปราบศัตรูพืช triazophos ในพริก 
o เนเธอร์แลนด์แจ้งพบสารตกค้างจากยารักษาโรคสัตว์  nitrofurans ในปลาสวาย (pangasianodon 

hypophthalmus 
ปัญหาการตรวจพบศัตรูพืชกักกันในสินค้าพืช/ผลไม้ (มกราคม 2565)  

• สหภาพยุโรปพบปัญหาศัตรูพืชกักกันในสินค้าพืช/ผลไม้ทั้งหมดตลอดเดือนมกราคม 2565 จำนวน 154 
รายการ โดยตรวจพบทั้งหมด 32 ประเทศ และพบมากที่สุดในประเทศต่างๆ อาทิ เปรู 15 รายการ จีน 14 รายการ เคนยา 
11 รายการ กัมพูชา 10 รายการ เป็นต้น 

• สหภาพยุโรปตรวจพบปัญหาศัตรูพืชกักกันในสินค้าพืช/ผลไม้จากไทย จำนวน 2 รายการ ดังนี้ 
▪ เพลี้ยไฟ (Thrips palmi) ในกล้วยไม้สกุลหวาย  
▪ หนอนกระทู้ (Spodoptera litura) ในผักบุ้งจีน    

3. ประเด็นปัญหา อุปสรรค และปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อการค้าสินค้าเกษตรของไทย 

กฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของไทย 
- คณะกรรมาธิการยุโรปประกาศ Commission Implementing Regulation (EU) 2022/36 ว่าด้วย การปรับแก้

ภาคผนวก III Implementing Regulation (EU) 2020/2235 แบบฟอร์มหนังสือรับรองสัตว์น้ำเพาะเลี้ยงมีชีวิตและสินค้า
ที่มีแหล่งกำเนิดจากสัตว์ ใน EU Official Journal L 8/36 อาทิ แบบฟอร์มหนังสือรับรองในการนำเข้าสินค้าเนื้อวัว แกะ 
และแพะ แบบฟอร์มหนังสือรับรองในการนำเข้าสินค้าเนื้อกวางที่เลี้ยงในฟาร์มและกวางป่า แบบฟอร์มหนังสือรับรองใน
การนำเข้าไส้สัตว์ (casings) แบบฟอร์มหนังสือรับรองในการนำเข้าปลามีชีวิต ครัชเตเชียนมีชีวิต และสินค้าที่แหล่งกำเนิด
จากปลาและครัชเตเชียน หอยสองฝามีชีวิต เอไคโนเดิร์มมีชีวิต กฎระเบียบดังกล่าวมีผลบังคับใช้ 20 วัน หลังจากที่
ประกาศใน EU Official Journal (ประกาศ ณ วันที ่13 มกราคม 2565)  

- คณะกรรมาธิการยุโรปได้ประกาศ Commission Implementing Regulation (EU) 2020/1280 ว่าด้วย ไม่
ต่ออายุให้ phosmet เป็นสารออกฤทธิ์ (Active Substance) ในผลิตภัณฑ์อารักขาพืช ใน EU Official Journal L 
16/33 โดยเห็นว่า หน่วยงานด้านความปลอดภัยอาหารประจำสหภาพยุโรป (EFSA) ยังมีข้อกังวลเกี่ยวกับผลกระทบ
จากการใช้สาร phosmet ในมิติต่าง ๆ รวมทั้งไม่มีข้อมูลเพียงพอที่จะสามารถประเมินความเสี่ยงของสาร phosmet 
ในภาพรวม และการประเมินการพัฒนาความเป็นพิษต่อระบบประสาทได้  ดังนั ้น จึงเห็นควรยกเลิกการใช้สาร 
phosmet ในผลิตภัณฑ์อารักขาพืช และกำหนดให้ดำเนินการเพิกถอนการอนุญาตผลิตภัณฑ์อารักขาพืชที่มีส่วนผสม
ของสารดังกล่าว ภายในวันที่ 1 พฤษภาคม 2565 เป็นอย่างช้า และสามารถยื่นขอขยายช่วงเวลาเปลี่ยนผ่านได้ โดยไม่
เกินวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 เว้นแต่จะมีการยื่นขอให้พิจารณาต่ออายุการใช้สารดังกล่าวอีกครั้ง กฎระเบียบดังกล่าว
มีผลบังคับใช้ 7 วัน หลังจากท่ีประกาศใน EU Official Journal (ประกาศ ณ วันที่ 25 มกราคม 2565)  

- คณะกรรมาธิการยุโรปได้ประกาศ Commission Implementing Regulation (EU) 2022/37 ว่าด้วย การ
ปรับแก้แบบฟอร์มหนังสือรับรองสุขภาพสัตว์  และหนังสือรับรองฯสำหรับการนำเข้าและเคลื่อนย้ายสัตว์ปีก นกจับ 
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(captive birds) และผลิตภัณฑ์เชื้อโรคบางประเภท ใน EU Official Journal L 8/92 โดยปรับแก้แบบฟอร์มหนังสือ
รับรองสุขภาพสัตว์ (animal health certificates) และหนังสือรับรองฯ (official certificates) ใน Implementing 
Regulation (EU) 2021/403 กฎระเบียบดังกล่าวมีผลบังคับใช้ 3 วัน หลังจากที่ประกาศใน EU Official Journal 
(ประกาศ ณ วันที่ 13 มกราคม 2565) 

- คณะกรรมาธิการยุโรปประกาศ Commission Implementing Regulation (EU) 2022/43 ว่าด้วยการต่ออายุ
การอนุญาตสาร flumioxazin เป็นสารออกฤทธิ์ในผลิตภัณฑ์อารักขาพืช ใน EU Official Journal L 9/7 เห็นชอบให้
ต่ออายุการใช้สาร flumioxazin ซึ ่งเป็นสารออกฤทธิ ์ในผลิตภัณฑ์อารักพืช ตั ้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2565 - 28 
กุมภาพันธ์ 2580 โดยให้ขยายขอบเขตการใช้งานจากเดิมที่เป็นเพียงสารกำจัดวัชพืช (herbicide) ให้ครอบคลุมถึงการ
เป็นส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์อารักขาพืช โดยกฎระเบียบดังกล่าวมีผลบังคับใช้ 20 วัน หลังจากที่ประกาศใน EU 
Official Journal (ประกาศ ณ วันที่ 14 มกราคม 2565) และให้ปรับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป 

- คณะกรรมาธิการยุโรปประกาศ Commission Regulation (EU) 2022/63 ว่าด้วย การปรับปรุง Regulation (EC) 
No 1333/2008 ภาคผนวก II และภาคผนวก III เกี่ยวข้องการใช้วัตถุเจือปนอาหาร titanium dioxide ใน EU Official 
Journal L 11/1 โดยได้พิจารณาแล้วเห็นว่า หน่วยงานด้านความปลอดภัยอาหารประจำสหภาพยุโรป (European Food 
Safety Agency) ยังมีข้อกังวลต่อผลกระทบจากการใช้สาร titanium dioxide ในส่วนของความเป็นพิษต่อพันธุกรรม 
(genotoxicity) จากอนุภาค titanium dioxide โดยไม่สามารถสรุปได้ว่า สารดังกล่าวมีความปลอดภัยที่จะใช้เป็นวัตถุเจือ
ปนอาหารอีกต่อไป จึงเห็นควรให้ถอดถอนสารแต่งสี titanium dioxide ออกจากบัญชีรายชื่อวัตถุเจือปนอาหาร ซึ่งยังคง
อนุญาตให้คงการใช้สาร titanium dioxide ในการผลิตยา (medicinal products) ไปจนกว่าจะสามารถหาสารทดแทนที่มี
คุณภาพ ความปลอดภัย และประสิทธิภาพที่เท่าเทียมกันได้ โดยกฎระเบียบดังกล่าวมีผลบังคับใช้ 20 วันหลังจากที่ประกาศ
ใน EU Official Journal (ประกาศ ณ วันที่ 18 มกราคม 2565)  

- คณะกรรมาธิการยุโรปประกาศ Commission Regulation (EU) 2022/78 ว่าด้วย การปรับปริมาณสารตกค้าง
สูงสุด (MRLs) ของสารปราบศัตรูพืช 4 รายการ ได้แก่ สาร dazomet สาร hexythiazox สาร metam และสาร 
methylisothiocyanate ในสินค้าพืชและสัตว์  ใน EU Official Journal L 13/5  ดังนี้  1) สาร dazomet สาร 
metam และสาร methylisothiocyanate ให้ปรับเปลี่ยนชนิดสารพิษตกค้างที่กำหนดให้ตรวจ (residue definition) 
ของสาร methylisothio-cyanate ซึ่งเป็นเมตาบอไลต์หลักของสาร dazomet และสาร metam ปรับลดค่า MRLs 
ในสินค้าพืชชนิดต่าง ๆ และปรับเพ่ิมค่า MRLs หรือคงระดับค่า MRLs สำหรับสินค้าอ่ืน ๆ และให้บรรจุในภาคผนวก II 
ของ Regulation (EC) No 396/2005 ที่กำหนดโดย EFSA 2) สาร hexythiazox ให้ปรับเปลี่ยนชนิดสารพิษตกค้างที่
กำหนดให้ตรวจ (residue definition) ของสาร hexythiazox ปรับลดค่า MRLs ในสินค้าพืชชนิดต่าง ๆ และปรับเพ่ิม
ค่า MRLs หรือคงระดับค่า MRLs สำหรับสินค้าอื ่น ๆ และให้บรรจุในภาคผนวก II ของ Regulation (EC) No 
396/2005 ที่กำหนดโดย EFSA 

- คณะกรรมาธิการยุโรปประกาศ Commission Implementing Decision (EU) 2022/120 ว่าด้วย การปรับ
บัญชีรายชื่อสถานที่ประกอบการฉายรังสีในประเทศที่สามที่ได้รับอนุญาตให้สามารถฉายรังสีในอาหาร  (Approved 
irradiation facilities) ใน EU Official Journal L 19/72 โดยได้ประกาศบัญชีรายชื่อสถานประกอบการฉายรังสีใน
สหภาพยุโรป (Approved irradiation facilities) ในประเทศที่สามที่ได้รับอนุญาตให้สามารถฉายรังสีในอาหารเพ่ือ
ส่งออกไปยังสหภาพยุโรป จำนวน 11 แห่ง ตามปรากฎในภาคผนวกในส่วนของประเทศไทย มีสถานที่ประกอบการฉาย
รังสี  2 แห่ง ที่ได้รับอนุญาต ได้แก่ (1) Thai Irradiation Center และ (2) Synergy Health (Thailand) Ltd (ซึ่งได้รับ
อนุญาตแล้วมาตั้งแต่ปี 2550)  โดยกฎระเบียบดังกล่าวมีผลบังคับใช้ทันทีหลังจากที่ประกาศใน EU Official Journal 
(ประกาศ ณ วันที่ 28 มกราคม 2565)  

- คณะกรรมาธิการยุโรปประกาศ Commission Regulation (EU) 2022/85 ว่าด้วย การปรับปริมาณสารตกค้าง
สูงสุด (MRLs) ของสารปราบศัตรูพืช flonicamid ในสินค้าพืช ใน EU Official Journal L 14/6 โดยปรับค่า MRLs ของ
สาร flonicamid เนื่องจากมีการขออนุญาตใช้สารดังกล่าวตาม Regulation (EC) No 396/2005 มาตรา 6(1) ในสินค้าพืช
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ชนิดต่าง ๆ กฎระเบียบดังกล่าวมีผลบังคับใช้ 20 วันหลังจากที่ประกาศใน EU Official Journal (ประกาศ ณ วันที่ 21 
มกราคม 2565) 

- คณะกรรมาธิการยุโรปประกาศ Commission Implementing Regulation (EU) 2021/2325 ว่าด้วย การปรับแก้
บัญชีรายชื่อประเทศที่สาม หน่วยงาน Control Authority (CA) และหน่วยงาน Control Body (CB) ที่มีความเท่าเทียม
กับสหภาพยุโรป และที่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการรับรองการส่งออกสินค้าเกษตรอินทรีย์เพ่ือส่งออกไปยังสหภาพยุโรป ใน 
EU Official Journal L 465/8 ทั้งภาคผนวกที่ 1 ภาคผนวกที่ 2 และช่วงเวลาการยอมรับ (recognition) โดยกฎระเบียบ
ดังกล่าวมีผลบังคับใช้ 3 วัน หลังจากที่ประกาศใน EU Official Journal (ประกาศในวันที่ 29 ธันวาคม 2564)  

- คณะกรรมาธิการยุโรปประกาศ Commission Implementing Regulation (EU) 2022/169 ว่าด้วยการ
อนุญาตให้วางจำหน่ายหนอนนกแช่แข็ง อบแห้ง และผง เป็นอาหารใหม่ (novel food) ภายใต้ Regulation (EU) 
2015/2283 ซึ ่งเป็นการปรับแก้ Commission Implementing Regulation (EU) 2017/2470 ใน EU Official 
Journal L 28/10 เนื ่องจากหน่วยงานความปลอดภัยอาหารของสหภาพยุโรป (EFSA) เห็นว่า หนอนนกแช่แข็ง 
อบแห้ง และผง มีความปลอดภัยต่อการบริโภค และเป็นไปตามข้อกำหนดของ Regulation (EU) 2015/2283 ว่าด้วย
อาหารใหม่ จ ึงเห็นชอบอนุญาตให้หนอนนกขึ ้นทะเบียนเป็นอาหารใหม่  โดยให้บรรจุอย ู ่ ใน Commission 
Implementing Regulation (EU) 2017/ 2470 โดยกฎระเบียบดังกล่าวมีผลบังคับใช้ 20 วัน หลังจากที่ประกาศใน 
EU Official Journal (ประกาศ ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565)  

- คณะกรรมาธิการยุโรปประกาศ Commission Regulation (EU) 2022/141 ว่าด้วย การอนุญาตให้ใช้วัตถุเจือปน
อาหาร sodium carbonates และ potassium carbonates ภายใต้บัญชีรายชื่อวัตถุเจือปนอาหาร (Union list of food 
additives)  ใน EU Official Journal L 23/22 เห็นชอบให้ใช ้สาร sodium carbonates (E 500) และ potassium 
carbonates (E 501) ภายใต้บัญชีรายชื่อวัตถุเจือปนอาหารในอาหาร (Union list of food additives) เพื่อใช้เป็นสาร
ควบคุมความเป็นกรด (acidity regulator) ในปลาหมึกที่ไม่ได้แปรรูป (unprocessed cephalopods) แช่แข็งและแช่
เยือกแข็ง (อาหารกลุ่ม  9.1.2 มอลลัสและครัชเตเชียนที่ไม่ได้แปรรูป) โดยอนุญาตให้ใช้สารดังกล่าวในอัตราที่เหมาะสม 
(quantum satis) และห้ามใช้ร่วมกับ phosphoric acid – phosphates – di-, tri- และ polyphosphates (E 338 – 
452) โดยกฎระเบียบดังกล่าวมีผลบังคับใช้ 20 วัน หลังจากที่ประกาศใน EU Official Journal (ประกาศ ณ วันที่ 2 
กุมภาพันธ์ 2565)  

- คณะกรรมาธิการยุโรปประกาศ Commission Implementing Regulation (EU) 2022/159 ว่าด้วยการ
อนุญาตให้ Bacillus amyloliquefaciens strain IT-45  เป็นสารออกฤทธิ์ที่มีความเสี่ยงต่ำในผลิตภัณฑ์อารักขาพืช 
ใน EU Official Journal L 26/7 โดยเห็นชอบอนุญาตให้ Bacillus amyloliquefaciens strain IT-45 เป็นสารออก
ฤทธิ์ในผลิตภัณฑ์อารักพืชที่มีความเสี่ยงต่ำ ตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2565 – 27 กุมภาพันธ์ 2580 โดยเห็นว่ามี
คุณสมบัติเข้าข่ายตามข้อกำหนดใน Regulation (EC) No 1107/2009 มาตรา 22(2) และ ภาคผนวก II ข้อ 5.2 จึง
เห็นควรให้บรรจุในบัญชีรายชื ่อสารออกฤทธิ์  (Active Substance) ที่อนุญาตให้ใช้ในผลิตภัณฑ์อารักขาพืช ใน
ภาคผนวก Commission Implementing Regulation (EU) No 540/2011 โดยกฎระเบียบดังกล่าวมีผลบังคับใช้ 20 
วัน หลังจากท่ีประกาศใน EU Official Journal (ประกาศ ณ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565)  

- หน่วยงานความปลอดภัยอาหารของสหภาพยุโรป (EFSA) เห็นว่า จิ้งหรีดทองแดงลายแช่แข็ง อบแห้ง และผง 
(frozen, dried and powder forms of Acheta domesticus) มีความปลอดภ ัยต ่อการบร ิโภค และเป ็นไปตาม
ข้อกำหนดของ Regulation (EU) 2015/2283 ว่าด้วย อาหารใหม่ คณะกรรมาธิการยุโรป จึงเห็นชอบอนุญาตให้จิ้งหรีด
ทองแดงลายขึ้นทะเบียนเป็นอาหารใหม่ โดยให้บรรจุอยู่ใน Commission Implementing Regulation (EU) 2017/ 
2470 โดยกำหนดปริมาณการใช้งานสูงสุดตามประเภทของอาหารที่อนุญาตให้ใช้ (อาทิ ธัญพืชอัดแท่ง คุ้กกี ้ซุป  เนื้อเทียม 
เป็นต้น) โดยคณะกรรมาธิการยุโรปกำหนดให้สินค้าที่มีส่วนผสมของจิ้งหรีดทองแดงลาย (Acheta domesticus) ต้องติด
ฉลากโดยระบุว่า ‘สินค้าดังกล่าวสามารถก่อให้เกิดอาการแพ้ต่อผู้บริโภคที่เคยมีอาการแพ้ครัชเตเชียน (สัตว์จำพวกกุ้ง กั้ง 
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และปู) สินค้าจากครัชเตเชียน และไรฝุ่น’ โดยกฎระเบียบดังกล่าวมีผลบังคับใช้ 20 วัน หลังจากที่ประกาศใน EU Official 
Journal (ประกาศ ณ วันที ่11 กุมภาพันธ์ 2565) 

- คณะกรรมาธิการยุโรปประกาศ Commission Regulation (EU) 2022/93 ว่าด้วย การปรับปริมาณสารตกค้าง
สูงสุด (MRLs) ของสารปราบศัตรูพืช 9 รายการ ได้แก่ สาร acrinathrin สาร fluvalinate สาร folpet สาร fosetyl สาร 
isofetamid สาร Pepino Mosaic Virus, EU strain mild isolate Abp1  สาร Pepino Mosaic Virus, CH2 strain, mild 
isolate Abp2 สาร spinetoram และสาร spirotetramat ในสินค้าพืช ใน EU Official Journal L16/1 โดยกฎระเบียบ
ดังกล่าวมีผลบังคับใช้ 20 วันหลังจากที่ประกาศใน EU Official Journal (ประกาศ ณ วันที ่25 มกราคม 2565)  

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

• ร่างกฎหมายเกี่ยวกับการตรวจสอบห่วงโซ่อุปทานด้านความยั่งยืนของสหภาพยุโรป (EU Directive on 
Corporate Sustainability Due Diligence) ซึ่งคณะกรรมาธิการยุโรปได้เผยแพร่ร่างกฎหมายดังกล่าว เมื่อวันที่ 23 
กุมภาพันธ์ 2565 สาระสำคัญ ดังนี้ 

1. ร่างกฎหมายฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ธุรกิจต้องรับผิดชอบต่อการละเมิดสิทธิมนุษยชนและความเสียหายต่อ
สิ่งแวดล้อมตลอดห่วงโซ่อุปทาน โดยกำหนดให้บริษัทในสหภาพยุโรป  (EU) มีหน้าที่ตรวจสอบห่วงโซ่อุปทานของตน
เพื่อป้องกันการละเมิดสิทธิมนุษยชน อาทิ สิทธิแรงงาน และผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม อาทิ ผลกระทบต่อความหลากหลาย
ทางชีวภาพและการสร้างมลพิษ โดยให้ตรวจสอบว่ามีการละเมิดอนุสัญญาระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนและสิ่งแวดล้อม
ตามที่ระบุในภาคผนวกของร่างกฎหมายฯ หรือไม่ (Mandatory Due Diligence) 

2. ประเภทของบริษัทท่ีอยู่ภายใต้การบังคับใช้ (ยกเว้น บริษัท SMEs) 
    2.1 บริษัทสัญชาติ EU ขนาดใหญ่ ที่มีลูกจ้าง 500 คนขึ้นไป และมีรายได้สุทธิทั่วโลก รวม 150 ล้านยูโรขึ้นไป 

โดยรวมถึงสถาบันการเงินด้วย 
    2.2 บริษัทสัญชาติ EU ที่มีลูกจ้าง 250 – 500 คน และมีรายได้สุทธิทั่วโลกรวม 40 ล้านยูโรขึ้นไป และอยู่ในสาขา

อุตสาหกรรมที่มีผลกระทบสูง (high impact sectors) เช่น สิ่งทอ รองเท้า เกษตร ป่าไม้ ประมง อาหาร การทำ
เหมืองแร่ (รวมถึงปิโตรเลียม ก๊าซธรรมชาติ ถ่านหิน โลหะ และแร่ธาตุอ่ืน ๆ ที่ไม่ใช่โลหะ) เป็นต้น 

    2.3 บริษัทต่างชาติขนาดใหญ่ที่ทำธุรกิจใน EU และมีรายได้ที่เกิดขึ้นใน EU (เกณฑ์ตามข้อ 2.1) 
    2.4 บริษัทต่างชาติที่ทำธุรกิจใน EU และอยู่ในสาขาอุตสาหกรรมและมีรายได้ที่เกิดขึ้นใน EU (เกณฑ์ตามข้อ 2.2) 
3. ห่วงโซ่อุปทานภายใต้บังคับของร่างกฎหมายฯ รวมถึงการดำเนินงานของบริษัทแม่ บริษัทสาขา ( subsidiaries) 

และ suppliers ทั้งท่ีมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจทั้งทางตรงและทางอ้อม 
4. สิ่งที่บริษัทจะต้องดำเนินการทำ Due Diligence ดังนี้ 
    4.1 จัดทำนโยบาย Due Diligence รวมถึงการจัดทำ Code of Conduct สำหรับพนักงาน ทั้งบริษัทสาขาและ 

suppliers 
    4.2 การดำเนินมาตรการเพ่ือพิสูจน์ทราบ (identify) ผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนและสิ่งแวดล้อมของธุรกิจของ

บริษัท  
    4.3 การป้องกัน (prevent) ผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนและสิ่งแวดล้อม หรือหากไม่สามารถป้องกันได้ จะต้อง

บรรเทา (mitigate) ผลกระทบ เช่น จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันผลกระทบ (prevention action plan) และสัญญาที่
ทำกับ suppliers ควรมีข้อบทเกี่ยวกับการประกัน (contractual assurance) ว่า suppliers จะปฏิบัติตาม Code of 
Conduct ของบริษัท รวมทั้งให้มีการใช้กลไกตรวจสอบซึ่งอาจเป็นกลไกที่สมาคมอุตสาหกรรมริเริ่มขึ้น หรือการว่าจ้าง
บุคคลที่สามเป็นผู้ตรวจสอบ 

    4.4 การแก้ไขผลกระทบฯ เช่น จ่ายค่าเสียหายให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบฯ หรือหากไม่สามารถแก้ไขได้ จะต้องลด
ผลกระทบให้ได้มากที่สุด เช่น จัดทำแผนปฏิบัติการแก้ไขหรือ corrective action plan แต่หากท้ายที่สุดยังไม่สามารถ
แก้ไขได้ บริษัทจะต้องยุติการทำธุรกิจกับ suppliers นั้น 
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    4.5 สร้างช่องทางให้ผู้ได้รับผลกระทบฯ สหภาพแรงงาน และภาคประชาสังคม สามารถยื่นข้อร้องเรียนเกี่ยวกับ
ผลกระทบฯ ที่เกิดข้ึนจากธุรกิจของบริษัทได้ (complaints procedure) 

    4.6 มีกลไกการประเมินและติดตาม (monitoring and evaluation) ว่านโยบายและมาตรการด้าน Due Diligence 
ของบริษัทมีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด เพ่ือดำเนินการปรับปรุงต่อไป 

    4.7 เผยแพร่ (communicate) รายงานการดำเนินการตามร่างกฎหมายฯ บนเว็บไซต์ของตน 
5. ร่างกฎหมายฯ ได้เพิ ่ม Climate due diligence จาก due diligence ด้านสิทธิมนุษยชนและสิ ่งแวดล้อม  

โดยกำหนดให้บริษัทขนาดใหญ่ ทั้งบริษัทสัญชาติ EU และบริษัทต่างชาติ ต้องจัดทำแผนธุรกิจที่มุ่งจำกัดการเพิ่มขึ้น
ของอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกไม่ให้เกิน 1.5 องศาตามความตกลงปารีส 

6. ร่างกฎหมายได้กำหนดบทลงโทษทั้งมาตรการทางปกครอง เช่น ค่าปรับ และความรับผิดทางแพ่ง 
7. หลักการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังของกรรมการบริษัท (directors’ duty of care) ที่จะต้องคำนึงถึง

ผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน สิ่งแวดล้อม และสภาพอากาศในการตัดสินใจต่าง ๆ ด้วย 
• รัฐบาลเบลเยียมเตรียมออกข้อกำหนดห้ามใช้คำเรียกเนื้อเทียมที่ทำจากพืชว่าเป็นอาหารเวจจี้หรือวีแกน 

สื่อออนไลน์ IHS Markit ซึ่งเป็นสื่อชั้นนำของสหภาพยุโรปได้เผยแพร่บทความ เรื่อง รัฐบาลเบลเยียมเตรียมออก
ข้อกำหนดห้ามใช้คำเรียกเบอร์เกอร์เวจจี้สำหรับผลิตภัณฑ์อาหารที่ ทำจากพืช เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 สรุป
สาระสำคัญ ดังนี้  

1. รัฐบาลเบลเยียมอยู่ระหว่างจัดทำข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการใช้ชื่อผลิตภัณฑ์มังสวิรัติและวีแกน เพื่อห้าม/
กำหนดแนวทางการใช้ชื่ออ้างอิงถึงผลิตภัณฑ์จากสัตว์ในอาหารที่ทำจากพืช (plant-based foods) โดยล่าสุดรัฐบาล
เบลเยียมเตรียมออกข้อกำหนด (guidelines) ห้ามเรียก เนื้อเทียมที่ทำจากพืช (meat-related words on plant-
based foods) ว่าเป็นอาหารเวจจี้หรือวีแกน ซึ่งครอบคลุมผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ อาทิ เบอร์เกอร์เวจจี้ (veggie burger) 
เนื้อชุบแป้งทอดชนิทเซิลวีแกน (vegan schnitzel) หรือไส้กรอกมังสวิรัติ (vegetarian sausage) เป็นต้น โดยบังคับใช้
ในผลิตภัณฑ์อาหารที่ทำจากพืชที่วางจำหน่ายในเบลเยียม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

2. สมาคมมังสวิรัติและวีแกนแห่งเบลเยียม (EVA) ไม่เห็นด้วยกับแนวทางดังกล่าว โดยโต้แย้งว่าการใช้ชื่อผลิตภัณฑ์
ว่า เนื้อบดมังสวิรัติ (vegetarian minced meat) หรือ ชิ้นไก่เวจจี้ (veggie chicken pieces) ช่วยให้ผู้บริโภครับรู้ถึง
วิธีการเตรียมหรือการบริโภคผลิตภัณฑ์นั้น ๆ ไม่ได้สร้างความสับสนให้แก่ผู้บริโภค โดย EVA เห็นว่านโยบายดังกล่าวขัด
ต่อการพัฒนาและการส่งเสริมผลิตภัณฑ์อาหารที่ทำจากพืชทั้งในระดับสหภาพยุโรปและในเบลเยียม และไม่สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ Farm to Fork (F2F) ที่ระบุถึงความจำเป็นที่ต้องสนับสนุนให้ผู ้บริโภคเลือกอาหารได้อย่างยั่งยืน 
(make sustainable food choices) รวมถึงแนวทางดังกล่าวอาจก่อให้เกิดความระส่ำระสายในตลาดอาหารที่ทำจาก
พืชในตลาดยุโรป EVA จึงเสนอให้รัฐบาลเบลเยียมควรส่งเสริมให้ผู้บริโภคเปลี่ยนไปบริโภคอาหารจากพืชมากยิ่งขึ้น 

3. การที่ผู้บริโภคหันมาบริโภคอาหารจากพืช (plant-based foods) มากยิ่งขึ้น จะเป็นกลไกสำคัญในการต่อสู้กับ
ภาวะโลกร้อน การบริโภคโปรตีนจากสัตว์ก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายหลายด้าน ทั้งด้านสิ่งแวดล้อม สภาพภูมิอากาศ และ
สุขภาพของประชาชน ดังนั้น การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากพืชที่หลากหลายและเข้าถึงได้  จะช่วยนำไปสู่การเปลี่ยนแปลง
การบริโภคอาหารที่ยั่งยืนมากยิ่งขึ้น  

4. บริษัท Greenway เครือข่ายร้านอาหารและร้านค้าปลีกผู้บุกเบิกอาหารมังสวิรัติรายใหญ่ของเบลเยียม กล่าวว่า 
การนำเสนอทางเลือกอาหารจากพืชให้แก่ผู้บริโภค จะช่วยจำกัดผลกระทบจากระบบอาหารที่มีต่อสภาพอากาศ โดย
ต้องสร้างการรับรู้ (recognisability) ให้แก่กลุ่มผู้บริโภคที่บริโภคทั้งมังสวิรัติและเนื้อสัตว์ (flexitarians) โดยชื่อบน
ฉลากต้องชัดเจน เข้าใจง่าย และเป็นที่รู้จัก ซึ่งการห้ามและการออกกฎระเบียบบังคับใช้ชื่อบนฉลากที่เข้มงวดเกินไป
อาจส่งผลให้บริษัทประสบปัญหาทางการแข่งขันได้ ดังนั้น รัฐบาลเบลเยียมจึงควรสนับสนุนให้ผู้ประกอบการมีความคิด
สร้างสรรค์เพ่ือขยายการเติบโตของอุตสาหกรรมอาหารที่ทำจากพืชที่กำลังเติบโตโดยเฉลี่ยกว่า 10% ต่อปี 
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4. สถานการณ์ด้านการเกษตรที่สำคัญของประเทศทีร่ับผิดชอบ  

• การแจ้งเตือนโรคระบาดในปศุสัตว์ของสหภาพยุโรป (ข้อมูลเดือนกุมภาพันธ์ 2565) 
➢ โรคอหิวาต์สุกรอัฟริกัน (African swine fever: ASF) คือ  
o ตรวจพบ ASF ในฟาร์มหมู รวม 103 เคส ดังนี้ โรมาเนีย (85) เซอร์เบีย (11) บัลแกเรีย (2) อื่น ๆ อีก 5 

ประเทศ (5) 
o ตรวจพบ ASF ในหมูป่า รวม 2,003 เคส โดยพบมากในหลายประเทศ อาทิ โปแลนด์ (657) เยอรมนี 

(389) บัลแกเรีย (221) โรมาเนีย (203) สโลวาเกีย (146) ลัตเวีย (135) ฮังการี (102)  อ่ืน ๆ อีก 6 ประเทศ (150) 
➢ โรคไข้หวัดนกชนิดรุนแรง (HPAI) คือ 

o โรคไข้หวัดนกชนิดรุนแรง (HPAI) รวม 1,157 เคส ใน Non-Commercial Farm โดยพบมากในหลาย
ประเทศ อาทิ เยอรมนี (629) เนเธอร์แลนด์ (229) เดนมาร์ก (64) เบลเยียม (45) ฝรั่งเศส (32) โปแลนด์ (24) สวีเดน (22)  
อ่ืน ๆ อีก  11 ประเทศ (112)  

o โรคไข้หวัดนกชนิดรุนแรง (HPAI) รวม 487 เคส ใน Commercial Farm โดยพบมากในหลายประเทศ 
อาทิ ฝรั่งเศส (335) ฮังการี (29)  โปแลนด์ (24) อิตาลี (19) เยอรมนี (19) สเปน (18) เนเธอร์แลนด์ (17) อื่น ๆ อีก 9 
ประเทศ (26) 

 


