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สวัสดีท่านผู้อ่านครับ

สถานการณ์สงครามท่ีเกิดข้ึนระหว่างรัสเซียและยูเครน ไม่เพียงสร้างความ
เสียหายต่อชีวิต ทรัพย์สิน เศรษฐกิจและการค้าโลก แต่ยังเพ่ิมความเส่ียงต่อภาคการเกษตร
และความมั่นคงอาหารโลก เน่ืองจากท้ังสองประเทศต่างเป็นผู้ผลิตและส่งออกสินค้าเกษตร
ส าคัญ สถานการณ์ในปัจจุบันยังมีความไม่แน่นอนสูง และอาจส่งผลกระทบได้อย่างต่อเนื่อง 
ขณะเดียวกันก็อาจเป็นโอกาสทางการค้าให้บางประเทศได้ อย่างไรก็ตาม ทีมบรรณาธิการ
หวังเป็นอย่างย่ิงว่า สถานการณ์ดังกล่าวจะได้กลับคืนสู่สภาวะปกติโดยเร็ว

ในเดือนเมษายน 2565 ประเทศไทย โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้จัด
นิทรรศการประเทศไทย (Thailand Pavilion) ในงานพืชสวนโลก (Expo 2022 Floriade)
ณ เมือง Almere ราชอาณาจกัรเนเธอร์แลนด์ เพ่ือเป็นการสร้างความเชื่อมั่นต่อประเทศไทย ภายใต้
แนวคิด TRUST THAILAND วารสาร สปษ. สหภาพยุโรปฉบับนี้ จึงขอน าเสนอข้อมูลและกิจกรรม
ที่น่าสนใจเกี่ยวกับงานพืชสวนโลกและนิทรรศการประเทศไทย ณ ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ 
และบทความเกี่ยวกับวิกฤติรัสเซียบุกยูเครนและผลกระทบต่อภาคอาหาร-สินค้าเกษตร โอกาส
และอุปสรรคในการส่งออกผักและผลไม้ไปตลาดสหภาพยุโรปและกิจกรรมของ สปษ. สหภาพยุโรป 
เพ่ือเป็นข้อมูลให้ผู้สนใจได้พิจารณาใช้ประโยชน์ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ดร. พรเทพ ศรีธนาธร
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• วิกฤติรัสเซียบุกยูเครน และผลกระทบต่อ
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• โอกาสและอุปสรรคในการส่งออกผัก
และผลไม้สดไปตลาดสหภาพยุโรป



งานมหกรรมพืชสวนโลก The International Horticultural Exposition 

2022 หรือ EXPO 2022 Floriade Almere

เปน็งานแสดงพืชสวนยิ่งใหญ่ระดับโลก (A1) ซึ่งได้รับการรับรองจากสมาคมพืชสวน
ระหว่างประเทศ (AIPH) และส านักงานจัดงานมหกรรมนานาชาติ (BIE) ส าหรับช่ือ
Floriade เปน็ช่ืองานมหกรรมพืชสวนโลก ของราชอาณาจักรเนเธอร์แลนดซ์ึ่งก าหนด
จัดขึ้นทุกๆ 10 ปี โดยจะหมุนเวียนไปตามเมืองต่างๆ โดยจัดขึ้นคร้ังแรกในปี
พ.ศ. 2503 (ค.ศ. 1960) ส าหรับประเทศไทยได้เข้าร่วมการจัดงาน Floriade
มาแล้วถึง 3 คร้ัง ในปี พ.ศ. 2535 (ค.ศ. 1992) พ.ศ. 2545 (ค.ศ.2002) และ
พ.ศ. 2555 (ค.ศ. 2012)

ในปนีี้ งานมหกรรมพืชสวนโลก 2022 หรือ The International Horticultural Expo
(EXPO 2022 Floriade Almere) ถือว่าเปน็การจัดงานคร้ังที่ 7 และประเทศไทย
ได้รับเชิญใหเ้ข้าร่วมจัดงาน ซึ่งจะมีขึ้นระหวา่งวันที่ 14 เมษายน - 9 ตลุาคม 2565
ณ เมือง Almere ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์

การจัดงานปีนี้มีแนวคิด “Growing Green Cities” น าเสนอเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมส าหรับเมืองแห่งอนาคต และมุ่งหวังที่จะสร้างแรง
บันดาลใจให้ด าเนินวิถีชีวิตที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมและให้มีสุขภาพที่ดีขึ้ น
ด้วยการด าเนินการพัฒนาเมืองให้เป็น Greening the city การเพ่ิมความเป็นมิตร
กับส่ิงแวดล้อมให้มากขึ้น Feeding the city การพัฒนาการจัดหาอาหาร การผลิต
อาหารอย่างยั่งยืนโดยเมืองและเพ่ือเมือง  Energizing the city การจัดหาแหล่ง
พลังงานอัจฉริยะที่มีความยั่งยืนมากขึ้น Healthying the city การมีสุขภาพที่ดี
ในเมืองที่ดี
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นิทรรศการประเทศไทย (Thailand Pavilion)

ประเทศไทย ได้มีการก าหนดแนวคิดหลักในการเข้าร่วมงานคร้ังนี้เปน็ TRUST
Thailand ความเช่ือม่ันประเทศไทย เพ่ือแสดงใหเ้หน็ถึงภาพลกัษณ์ประเทศไทย
เกิดความเช่ือม่ันประเทศไทยในด้านต่างๆ ทั้งด้านการเกษตร อาหาร ตลอดจนการ
ท่องเทีย่ว น าเสนอด้วย Key word “เปน็ทีน่ิยม (Trendy) เข้าถึงง่าย (Reachable)
ใช้ประโยชน์ได้ (Utility) อย่างปลอดภยั (Safety) /ยั่งยนื (Sustainability) และใช้
เทคโนโลยี (Technology)” และ Sub-Theme คือ 3S : Safety Security and
Sustainability ตลอดจนใช้ BCG และ Smart City

เนื่องจากแนวคิดหลักของงาน Expo 2022 Floriade Almere คือ “Growing 
Green Cities” เป็นเร่ืองราวเก่ียวกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม
ส าหรับเมืองแห่งอนาคต การเข้าร่วมงานของประเทศไทยจึงเป็นโอกาสในการ
เผยแพร่ความก้าวหน้าในเร่ืองนวัตกรรมด้านอาหารและสินค้าเกษตรของไทย 
การพัฒนากระบวนการผลิตอาหารที่ได้มาตรฐานและคุณภาพของไทยอย่าง
ยั่งยืน เพ่ือสร้างการรับรู้ให้แก่ผู้เข้าชมงาน จ านวนกว่า 2 ล้านคน จากประเทศ
ต่างๆ ทั่วโลก และเพ่ือแสดงให้เห็นถึงความพร้อมของไทยทั้งภาคบริการ และ
ภาคการเกษตร ความพร้อมด้านการท่องเที่ยวของไทย เผยแพร่แนวทางการ
บริหารจัดการอย่างยั่งยืน รวมทั้งวิถีชีวิต วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี
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ข่าวสารด้านการเกษตรสหภาพยุโรป 
สถานการณ์ | กฎระเบียบ | แนวโน้มในตลาดอาหารและสินค้าเกษตรยุโรป 

วิกฤติรัสเซียบุกยูเครน และผลกระทบต่อภาคอาหาร-สินค้าเกษตร 
 ความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครนที่เข้าสู่ภาวะสงครามได้ส่ง 
ผลกระทบต่อทั่วโลก โดยราคาน้ำมันดิบ ทองคำ เหล็ก สินค้าโภคภัณฑ์ 
ต่างๆ ในตลาดโลกขยับตัวสูงขึ้นเป็นประวัติการณ์ ตลาดหุ้นผันผวน และ 
เงินเฟ้อพุ่ง สงครามระหว่างรัสเซีย-ยูเครนยังอาจนำไปสู่วิกฤติอาหารโลก 
เพราะทั้งสองประเทศต่างเป็นผู้ผลิตและส่งออกอาหารรายใหญ่ของโลก 
โดยเฉพาะอาหารจำพวกธัญพืช (ข้าวสาลี ข้าวโพด ข้าวบาร์เลย์) และ 
พืชน้ำมัน (ดอกทานตะวัน เรปซีด) 
 สำหรับรัสเซียเป็นผู้ผลิตและส่งออกพลังงานที่สำคัญของโลกทั้ง  
ก๊าซธรรมชาติและน้ำมัน โดยมีตลาดหลักอยู่ในยุโรป รัสเซียยังเป็นแหล่ง 
ทรัพยากรแร่ธาตุมหาศาล อาทิ ไนโตรเจน ฟอสเฟต และโปแตช ซึ่งเป็น 
ส่วนประกอบสำคัญในปุ๋ย และเป็นสารอาหารที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโต 
ของพืช โดยรัสเซียผลิตปุ๋ยได้มากกว่าปีละ 50 ล้านตันหรือคิดเป็นสัดส่วน 
ร้อยละ 13 ของผลผลิตปุ๋ยทั่วโลก 
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ผลกระทบจากสงครามรัสเซีย-ยูเครนต่อภาค 
อาหาร-สินค้าเกษตรโลก 
 ตามรายงานวิเคราะห์เศรษฐกิจและการเงิน 
โดยธนาคาร ING คาดว่าสงครามคร้ังนี้จะก่อให้เกิด 
ผลกระทบหลายด้านต่อห่วงโซ่อาหาร ได้แก่ 
(1) ผลกระทบต่อธุรกิจในพ้ืนที่เผชิญสงคราม 
 ธุรกิจอาหาร-การเกษตรที่ตั้งอยู่ในยูเครนได้ 
รับผลกระทบจากการบุกรุกของรัสเซียทั้งทางตรง 
และทางอ้อมไม่ว่าจะเป็นการดำเนินงานและการ 
ค้าหยุดชะงัก ราคาสินค้าโภคภัณฑ์และพลังงาน 
ปรับตัวสูงขึ้น เศรษฐกิจซบเซา  
 ส่วนธุรกิจในรัสเซีย รวมถึงบริษัทอาหารจาก 
ต่างประเทศที่ตั้งอยู่ในรัสเซียได้รับผลกระทบจาก 
มาตรการคว่ำบาตรและเศรษฐกิจถดถอย แต่ในอีก 
ด้านหนึ่ง ความต้องการสินค้าหรืออาหารที่ผลติใน 
รัสเซียอาจมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น เพราะอุปทานจาก 
การนำเข้าลดลง 
 การหยุดชะงักหรือชะลอตัวของธุรกิจในพื้นที่
สงครามอาจเกิดเพียงชั่วคราวหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับ
ว่าสงครามยืดเยื้อยาวนานเพียงใด พัฒนาการของ 
ความขัดแย้ง และสถานการณ์ความปลอดภัย  
(2) การนำเข้าและส่งออกสินค้ายากขึ้น 
 ปัญหาโลจิสติกส์เป็นความท้าทายสำคัญต่อ
คู่ค้าของยูเครนและรัสเซีย โดยกองทัพยูเครนสั่ง 
ระงับการขนส่งที ่ท่าเรือหลังรัสเซียบุกเข้าโจมตี  
ทำให้การส่งออกธัญพืชและพืชน้ำมันหยุดชะงัก 
ส่วนการค้าอาหาร-สินค้าเกษตรกับรัสเซียแม้ได้รับ 
การยกเว้นจากการคว่ำบาตร แต่ว่าธุรกรรมทาง 
การเงินทำได้ยากข้ึน เพราะผลกระทบจากมาตรการ
คว่ำบาตรทางการเงินกับธนาคารรัสเซีย  

(3) ราคาธัญพืช เมล็ดพืชน้ำมัน และปุ๋ยแพง 
 รัสเซียและยูเครนเป็นผู้ผลิตและส่งออกธัญพืช 
และพืชน้ำมันท่ีสำคัญของโลก การส่งออกท่ีหยุดชะงัก 
หรือชะลอตัวจะฉุดให้ราคาในตลาดโลกเพิ่มสูงขึ้น 
ตลาดผันผวน ส่วนเกษตรกรที่ปลูกพืช จะเผชิญ 
อุปสรรคจากต้นทุนการผลิตเพิ่มขึ้นจาก ราคาปุ๋ย 
โดยโรงงานผลิตอาหารสัตว์ เบเกอรี่ เบียร์ และ 
น้ำมันพืชน่าจะได้รับผลกระทบมากท่ีสุด เพราะข้ึนอยู่ 
กับอ ุปทานและราคาธ ัญพืชและน้ำม ันพืชสูง 
ซึ ่งผู ้ประกอบการอาจแก้ไขปัญหาด้วยการยอม 
จ่ายค่าต้นทุนสูงขึ้น การผลักภาระไปยังผู้บริโภค 
หรือปรับสูตรอาหารใหม ่
(4) ความต้องการนำเข้าจากภูมิภาคอื่นเพิ่มขึ้น 
 การส่งออกธัญพืชและพืชน้ำมันจากยูเครน 
และรัสเซียที ่หยุดชะงักในช่วงสงครามจะทำให้ 
ประเทศผู้นำเข้าหันเหไปนำเข้าจากแหล่งอื่นแทน 
และราคาในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ ้น เช่น นำเข้า 
น้ำมันปาล์มจากผู ้ผลิตในเอเชีย ข้าวสาลีจาก 
ออสเตรเลียหรืออินเดีย หรือข้าวโพดจากยุโรป     
(5) ราคาพลังงานส่งผลกระทบต่อต้นทุนการ 
ผลิตของบริษัทอาหารในยุโรป  
 จากข้อมูลปี 2562 ค่าพลังงานคิดเป็นสัดสว่น 
ร้อยละ 1 ถึงร้อยละ 3 ของต้นทุนโรงงานผลิต 
อาหารในยุโรป โดยโรงงานผลิตเบเกอรี่และแป้งมี 
ต้นทุนค่าพลังงานสูงที่สุด (ร้อยละ 2.9) รองลงมา 
คือ โรงงานแปรรูปผักผลไม้ (ร้อยละ 2.2) เบียร์ 
(ร ้อยละ 1.3) และผลิตภัณฑ์นม (ร ้อยละ 1.2)  
การ ที่ราคาพลังงานปรับตัวสูงขึ้นมากไม่ว่าค่าไฟฟ้า 
แก๊สและน้ำมันจะทำให้ผู้ประกอบการมีต้นทุนการ
ผลิตและขนส่่งเพิ่มขึ้น ซึ่งทางออก ในระยะสั้นอาจ 
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  ผลักภาระไปยังผู้บริโภคส่วนในระยะยาวผู้ประกอบ 
การอาจขยายการลงทุนเพื่อปรับปรุงกระบวนการ 
ผลิตให้ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นหรือ 
เปลี่ยนไปใช้พลังงานทดแทนอื่นๆ   
(6) ผลกระทบต่อความต้องการบริโภค และการ 
เติบโตของบริษัทอาหาร 
 ภาวะเศรษฐกิจถดถอย โดยเฉพาะในพื้นที่ได้ 
รับผลกระทบจากสงครามจะส่งผลกระทบต่อความ
ต้องการบริโภคของครัวเรือน และอัตราการเติบโต 
ของบริษัทอาหารต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว ้ 

ความสัมพันธ์ทางการค้าอาหาร-สินค้าเกษตร 
ระหว่างสหภาพยุโรปกับยูเครนและรัสเซีย 
 การนำเข้า : ยูเครนเป็นแหล่งนำเข้าอาหาร-
สินค้าเกษตรที่สำคัญอันดับที่ 5 ของสหภาพยุโรป 
ส่วนรัสเซียมีความสำคัญเป็นอันดับที่ 17 ส่วนใหญ่ 
สหภาพยุโรปนำเข้าธัญพืช เมล็ด/กากหรือน้ำมัน 
พืชจากสองประเทศเป็นหลัก 

ลำดับ 
EU 

นำเข้าจาก 

มูลค่าการนำเข้า (ล้านยูโร) 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

1 บราซิล 10,591 11,206 13,391 

2 สหรัฐอเมริกา 10,444 9,719 9,341 

3 นอร์เวย์ 7,251 6,896 7,323 

4 จีน 6,665 6,241 6,936 

5 ยูเครน 6,985 5,798 6,864 

17 รัสเซีย 2,116 2,328 2,727 

 

 ปี 2564 สินค้าเกษตรที่สหภาพยุโรปนำเข้า 
จากยูเครนมาก ได้แก่ ข้าวโพด (7.4 ล้านตันหรือ 
ร้อยละ 53 เทียบกับการนำเข้าข้าวโพดทั้งหมด) 
น้ำมันดิบจากเมล็ดดอกทานตะวัน (1.4 ล้านตัน 
หรือร้อยละ 90) เมล็ดเรป/โคลซา (1.7 ล้านตัน 
หรือร้อยละ 35) กากเมล็ดดอกทานตะวัน (1 ล้านตัน 
หรือร้อยละ 44) น้ำมันถั่วเหลือง (180,000 ตัน 
หรือร้อยละ 39) น้ำมันดอกทานตะวัน (120,000 
ตันหรือร้อยละ 71) ข้าวสาลี (288,000 ตันหรือ 
ร้อยละ 16) ข้าวบาร์เลย์ (50,000 ตันหรือร้อยละ 
45) เนื้อไก่สด/แช่เย็น (41,000 ตัน) 
 สินค้าเกษตรที่สหภาพยุโรปนำเข้าจากรัสเซีย
มาก ได้แก่ กากเมล็ดดอกทานตะวัน (760,000 
ตันหรือร้อยละ 32) ข้าวสาลี (410,000 ตันหรือ 
ร้อยละ 23) น้ำมันเรป/โคลซา (92,000 ตันหรือ 
ร้อยละ 29) เน้ือปลาฟิลเล (85,000 ตันหรือร้อยละ 8) 
และปลาแช่แข็ง (80,000 ตันหรือ ร้อยละ 11) 
สำหรับอาหารสุนัขและแมว รัสเซียเป็นแหล่ง 
นำเข้าที่สำคัญอันดับ 3 (48,000 ตัน) 
  การส่งออก : รัสเซียเป็นตลาดส่งออกอาหาร-
สินค้าเกษตรที่สำคัญอันดับที่ 5 ของสหภาพยุโรป 
และยูเครนเป็นอันดับที่ 11 ส่วนใหญ่สหภาพยุโรป 
ส่งออกผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูง เช่น ไวน์ เบียร์ สุรา 
อาหารแปรรูป ผลิตภัณฑ์นม ช็อกโกแลตและโกโก้ 

ลำดับ EU27 ส่งออกไป 
มูลค่าการส่งออก (ล้านยูโร) 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

1 สหรัฐอเมริกา 21,661 21,218 24,456 

2 จีน 13,931 17,247 16,460 

3 สวิสเซอร์แลนด์ 8,626 9,311 10,140 

4 ญี่ปุ่น 7,315 7,049 7,356 

5 รัสเซีย 6,798 6,637 7,120 

11 ยูเครน 2,545 2,945 3,204 
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สงครามส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางอาหาร 
 สหภาพยุโรปพึ่งพาการนำเข้าธัญพืชและพืช
น้ำมันจากยูเครนและรัสเซียสูง ดังนั ้น การหยุด 
ชะงักของการส่งออกสินค้าเหล่านี้จากท่าเรือใน 
ทะเลดำจะส่งผลกระทบต่ออุปทานและต้นทุนของ
ภาคปศุสัตว์ (สุกร สัตว์ปีก) โรงงานแปรรูปอาหาร 
และผลิตภัณฑ์นมในสหภาพยุโรป 
 นอกจากนี้ สหภาพยุโรปยังพึ่งพาการนำเข้า 
ก๊าซธรรมชาติจากรัสเซียมากถึงร้อยละ 40 น้ำมันดิบ 
(ร้อยละ 27) และปุ๋ย (ร้อยละ 30) แม้ว่ามาตรการ 
คว่ำบาตรในปัจจุบันไม่ส่งผลกระทบต่อการค้าสินค้า 
เหล่าน้ี แต่ภาวะสงครามก็ฉุดให้ค่าพลังงานแพงข้ึน 
ซึ่งส่งผลกระทบต่อต้นทุนการผลิตปุ๋ยที่ ต้องใช้ 
ก๊าซธรรมชาติและแร่ธาตุนำเข้าจากรัสเซีย อีกทั้ง 
ตลาดยังมีความไม่แน่นอนสูง และการทำธุรกรรม 
ทางการเงินกับรัสเซียยากขึ้น เพราะชาติพันธมิตร 
ตะวันตกตัดธนาคารรัสเซียบางแห่งออก จากระบบ 
โอนเงินข้ามประเทศ (SWIFT) 
 ในท้ายที่สุด เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์/ปลูกพืช 
ผู้ประกอบการอาหารและผู้บริโภคต่างต้องแบกรับ
ต้นทุนการผลิตและราคาที่แพงขึ้น ซึ ่งจะส่งผล 
กระทบต่อความมั่นคงทางอาหาร และการเข้าถึง 
อาหารของคนที่มีรายได้น้อย อีกทั้งภาวะเศรษฐกิจ 
ซบเซา กำลังซื้อที่ลดลงและเงินเฟ้อยังอาจทำให้ 
ความต้องการซื้ออาหารในสหภาพยุโรปลดลง 
แนวทางรับมือกับวิกฤติของสหภาพยุโรป 
 สหภาพยุโรปจะมุ่งให้ความสำคัญกับความ 
มั่่นคงทางอาหารทั้งในยุโรปและยูเครน ลดการพึ่ง 
พาการนำเข้าพลังงงานจากรัสเซีย ในขณะเดียวกัน 
ก็ต้องรักษาการค้าและการปลูกธัญพืชในยูเครนให้

ดำเนินต่อไปได้ในฤดูกาลต่อไป เพราะยูเครนเป็น 
เสมือนแหล่งผลิตวัตถุดิบที่มีความสำคัญต่อหว่งโซ่
อาหารสหภาพยุโรป  
 สำหรับแนวทางรับมือกับวิกฤติน้ันจะต้องไม่ขัด 
ต่อโมเดลของสหภาพยุโรป น่ันคือ การพัฒนาภาคเกษตร 
ให้มีความยืดหยุ่นยั่งยืน เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
และเป็นกลางด้านสภาพภูมิอากาศ อาทิ 

• นำเครื่องมือภายใต้นโยบายเกษตรร่วม (CAP) 
กฎระเบียบตลาดร่วม (CMO) และ State aid rules 
ออกมาใช้ช่วยเหลือภาคปศุสัตว์ หรือเพื่อบรรเทา 
ความเดือนร้อนจากราคาปุ๋ยและพลังงาน  
• การกันพ้ืนท่ีส่วนหน่ึง (set aside) ไว้เพาะปลูกพืช 
ที่ให้โปรตีนสูง เพื่อลดการพึ่งพาการนำเข้า 
• การติดตามพัฒนาการตลาด (ราคาสินค้าเกษตร 
พลังงาน) ผ่านกลไกเตรียมความพร้อมและ รับมือ 
กับวิกฤติความมั่นคงทางอาหารของยุโรป (EFSCM) 
คณะกรรมการองค์กรตลาดร่วม สินค้าเกษตร 
(Committee for the Common Organisation 
of Agriculture Markets) และการสังเกตการณ์ตลาด 
(Market observatories) รวมทั้งแบ่งปันข้อมูลกับ 
องค์กรอาหารระดับโลก (เช่น OECD, FAO/AMIS, 
International Grains Council) 
• สนับสนุนการเพิ่มกำลังการผลิตอาหารในยุโรป  
โดยเฉพาะธัญพืช และพืชโปรตีน  
• ลดการนำเข้าปุ๋ย โดยสนับสนุนแนวทางการทำ 
เกษตรที ่ใช้ปัจจัยการผลิตน้อยลง และอย่างมี 
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

• ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน (เช่น ไฟฟ้าจาก 
พลังงานแสงอาทิตย ์ลม น้ำหรือชีวมวล)  
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ผลกระทบและโอกาสของประเทศไทย 
ไทยได้รับผลกระทบโดยตรงจากวิกฤติความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครนจากการส่งออก 

และนำเข้าสินค้ากับทั้งสองประเทศ โดยกำลังซื้อในพื้นที่เผชิญสงครามหดตัว การขนส่งที่ยุ ่งยาก 
มากขึ้น ใช้เวลานาน และมีต้นทุนสูงขึ้น ส่วนการชำระเงินค่าสินค้าของบริษัทรัสเซียก็อาจขาด 
ความน่าเชื่อถือ การส่งออกอาหาร-สินค้าเกษตรของไทยที่คาดว่าน่าจะได้รับผลกระทบ ได้แก่ 
ผลิตภัณฑ์ยาง ยางพารา ผลไม้กระป๋อง/แปรรูป อาหารทะเลกระป๋อง/แปรรูป นอกจากนี้  
ไทยยังได้รับผลกระทบทางอ้อมจากราคาค่าน้ำมัน อาหารและปุ๋ยที่แพงขึ้น ตลาดเงินโลกผันผวน 
วัตถุดิบอาหารสัตว์ขาดแคลนและต้องหาแหล่งนำเข้าจากพื้นที ่อื ่น  ซึ ่งไทยต้องเตรียมพร้อม 

มาตรการช่วยเหลือเกษตรกร เพ่ือรับมือกับความไม่แน่นอนของตลาด และต้นทุนที่เพ่ิมขึ้น 
อย่างไรก็ดี ภายใต้วิกฤติก็ยังมีโอกาสสำหรับประเทศไทย เพราะหากพิจารณาความสัมพันธ์ 

ทางการค้าอาหาร-สินค้าเกษตรระหว่างรัสเซีย-สหภาพยุโรปน่าจะมีแนวโน้มลดลงในอนาคต 
เพราะความไม่แน่นอนทางการเมือง โดยสหภาพยุโรปจะพยายามลดการพึ่งพาการนำเข้าพลังงาน 

และอาหารจากรัสเซีย ดังนั้น ไทยน่าจะหาทางขยายการส่งออกอาหาร-สินค้าเกษตรบางประเภท 

ไปยังตลาดสหภาพยุโรปเพิ่มขึ้น อาทิ อาหารสุนัขและแมว น้ำมันปาล์ม ปลาแปรรูป/แช่แข็ง 
เพราะเป็นสินค้าที่ไทยเป็นผู้ส่งออกที่สำคัญในตลาดโลกอยู่แล้ว  และอาจทดแทนกับอุปทานที่ 
ขาดหายไปจากรัสเซียได้ (เช่น อุตสาหกรรมเบเกอรี่หรือโรงงานผลิตอาหารแปรรูปอาจเปลี่ยน 

มาใช้น้ำมันปาล์มทดแทนน้ำมันจากดอกทานตะวัน) 

แหล่งที่มาข้อมูล : 
- วิเคราะห์เศรษฐกิจและการเงินโดยธนาคาร ING เรื่อง The impact of Ukranian war on food and agriculture is becoming 
apparent. เมื่อวันท่ี 7 มีนาคม 2565 
https://think.ing.com/articles/the-impact-of-the-war-in-ukraine-on-food-agri-has-only-just-started-to-unravel/ 
- ข้อมูลสถิติการค้าระหว่างประเทศจาก EUROSTAT, International Trade  ความสัมพันธ์ทางการค้าอาหาร-สินค้าเกษตร (พิกัด 
01 - 24) ระหว่าง EU27 - ยูเครน และ EU27 - รัสเซีย 
 - Agra Europe ฉบับว ันที่  25 กุมภาพันธ์  2565 เร ื ่อง “ Attack on Ukraine sends grain prices soaring : New EFSCM 
considers impact" 
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สถานการณ์ | กฎระเบียบ | แนวโน้มในตลาดอาหารและสินค้าเกษตรยุโรป 

ปัจจัยแวดล้อมในการส่งออกผักและผลไม้สดไปตลาดสหภาพยุโรป 1)  ข้อมูลทั่วไป 
1.1) การผลิต : จากข้อมูล EUROSTAT ปี 2563 EU ผลิตผักผลไม้รวม 86.6 ล้านตัน แบ่งเป็น 

ผักสด 61.2 ล้านตัน และผลไม้สด 25.4 ล้านตัน คิดเป็นมูลค่ารวม 54,200 ล้านยูโรหรือร้อยละ 14 
ของมูลค่าผลผลิตเกษตรทั้งหมด และมีฟาร์มผักผลไม้รวม 1.4 ล้านแห่งทั่ว EU ส่วนใหญ่เป็นฟาร์ม 
ขนาดเล็ก ที่มีขนาดเพียงไม่กี่เฮกตาร์  
‣   สเปน และอิตาลี เป็นผู้ผลิตผักผลไม้รายใหญ่ของ EU  ในปี 2563 สเปนผลิตผักผลไม้รวม 20 

ล้านตัน และอิตาลี 19 ล้านตัน ส่วนโปแลนด์ผลิตผลไม้มากเป็นอันดับ 3 และฝรั่งเศสผลิตผักมากเป็น 
อันดับ 3 ใน EU 
‣ ผลผลิตผักที่สำคัญของ EU คือ มะเขือเทศ (16.5 ล้านตันหรือมากกว่า 1 ใน 4 ของผลผลิตผัก 

ท้ังหมดใน EU) โดยสเปนและอิตาลีเป็นผู้ผลิตมะเขือเทศรายใหญ่ ผลผลิตผักท่ีสำคัญรองลงมา คือ หัวหอม 
(6.6 ล้านตัน) และแครอท (4.7 ล้านตัน) 
‣ ผลผลิตผลไม้ที ่สำคัญของ EU คือ แอปเปิ ้ล (11.8 ล้านตัน) โดยโปแลนด์ผลิตแอปเปิ้ล

ได้มากท่ีสุด  (3.5 ล้านตัน) ผลไม้ท่ีสำคัญรองลงมา คือ ส้ม (6.4 ล้านตัน) ลูกพืชและแนคทารีน (3.5 ล้านตัน) 

บทความด้านการเกษตรสหภาพยุโรป 
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1.2) การค้า : ผลผลิตผักผลไม้ส่วนใหญ่ถูก 
จำหน่ายภายในประเทศที่เพาะปลูก และผลผลิต 
ส่วนเกินถูกจำหน่ายไปยังประเทศสมาชิกอื ่นๆ 
หรือส่งออกไปต่างประเทศ จากข้อมูลปี 2563 
การค้าผักผลไม้ระหว่างประเทศสมาชิก EU (intra 
-EU trade) คิดเป็นสัดส่วน 3 ใน 4 ของมูลค่า 
การค้าผักผลไม้รวมทั ้งหมด ประเทศสมาชิกฯ 
ที่เป็นผู้ค้าผักผลไม้ที่สำคัญภายใน EU ได้แก่ สเปน  
เยอรมน ีและเนเธอร์แลนด์ ตามลำดับ 

ส่วนการค้ากับประเทศที ่สาม  (extra-EU 
trade) EU มีสถานะเป็นผู้นำเข้าสุทธิ เพราะมูลค่า 
การนำเข้าสูงกว่าการส่งออก โดย EU นำเข้าผลไม้ 
จากประเทศที่สามมากกว่าผัก โดยเฉพาะกล้วย 
และผลไม้จากเขตร้อน ประเทศสมาชิกฯ ที่ค้าผัก 
ผลไม้กับต่างประเทศสูงสุด คือ เนเธอร์แลนด์ 
สเปน และอิตาล ีตามลำดับ 

ปี 2563 EU นำเข ้าผลไม้และลูกนัตจาก 
ประเทศที่สามรวมทั้งหมด 14 ล้านตัน ผลไม้ที่ EU 
นำเข้ามากที ่ส ุด คือ กล้วย (5.2 ล้านตัน) ส้ม 
(944,000 ต ัน)  ส ับปะรด  (775,000 ต ัน)  องุ่น 
(730,000 ตัน) และอะโวคาโด (604,000 ตัน) 

ส่วนการนำเข ้าผักจากประเทศที ่สามมี  
ปริมาณรวมทั ้งหมด 4.9 ล้านตัน โดยผักที่ EU 
นำเข้ามากจากต่างประเทศมาก ได้แก่ มะเขือเทศ 
(621,000 ตัน) มันฝรั่ง (559,000 ตัน) ถั่วลันเตา 
(553,000 ตัน) และเลม่อน (530,000 ตัน) 

1.3) การบร ิ โภค  องค ์การอนาม ัยโลก 
แนะนำให้บริโภคผักผลไม้อย่างน้อยวันละ 400 
กรัมหรือ เท่ากับ 5 ส่วน/วัน แต่จากข้อมูลป ี2562 
มีชาว ยุโรปเพียงร้อยละ 12 ที่บริโภคผักผลไม้ครบ 
5 ส่วน /วันหรือมากกว่านั้น ร้อยละ 55 บริโภค 
ผักผลไม้ ระหว่าง 1 - 4 ส่วน/วัน และอีกร้อยละ 33 
ที่ไม่ได้บริโภคผักผลไม้เป็นประจำทุกวัน  

โดยเฉลี ่ยแล้วประชากรยุโรปบริโภคผัก 
และผลไม้ 349 กรัม/คน/วัน หรือต่ำกว่าเกณฑ์ 
ที่ WHO แนะนำ โดยผู ้หญิงมีอัตราการบริโภค 
ผักผลไม้เฉลี่ยต่อวันสูงกว่าผู้ชาย   

ในอนาคต EU จึงมีนโยบายส่งเสริมให้ประชากร 
ยุโรปหันมาบริโภคผักผลไม้เพิ่มขึ้น เพื่อสุขภาพที่ดี 
และยังเป็นส่วนหนึ่งของแผนการต่อสู้กับโรคมะเร็ง 
เช่น สนับสนุนอาหารที่ผลิตจากพืช (plant-based 
diet) โครงการส่งเสริมการบริโภคผลไม้ในโรงเรียน 
(school fruits scheme) 

สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำสหภาพยุโรป เดือนมีนาคม – เมษายน 2565 
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2) ความน่าสนใจในการส่งออกผักผลไม้ไป EU 
• EU เป็นตลาดขนาดใหญ่ ซึ่งประกอบด้วย 

ประชากรเกือบ 450 ล้านคน มีอุปสงค์ค่อนข้าง 
แน่นอนตลอดท้ังปี และเป็นตลาดที่พึ่งพาการนำเข้า 
ผักผลไม้จากต่างประเทศสูง  
• จำนวนฟาร์มผักผลไม้ใน EU มีแนวโน้มลดลง 

ผลผลิตคงที่หรือลดลงเล็กน้อย ซึ่งเป็นโอกาส 
สำหรับประเทศที่สามในการส่งออกผักผลไม้ไป 
EU โดยเฉพาะส้ม แอปเปิ้ล มะเขือเทศ   
• EU เผชิญสภาพอากาศไม่แน่นอนบ่อยครั้ง 

มากขึ้นไม่ว่าจะเป็นภัยแล้ง คลื่นความร้อนอากาศ 
หนาวเย็นจนเป็นน้ำแข็งหรือน้ำฝนมากเกินไป  
ซึ่งส่งผลกระทบต่อปริมาณผลผลิตและราคา อีกท้ัง 
นโยบายเกษตรย่ังยืน เกษตรอินทรีย์ และการอนุรักษ์ 
พ้ืนท่ีมีคุณค่าทางธรรมชาติสูงจะจำกัดการเพาะปลูก 
ผักผลไม้แบบเน้นผลผลิต  
• EU นำเข้าผักผลไม้จากต่างประเทศเพิ่มขึ้น 

โดยบริษัท EU มองหาแหล่งนำเข้าผักผลไม้สด 
ที่อยู่ไม่ห่างไกลจากยุโรป มีสภาพอากาศเหมาะสม 
แก่การเพาะปลูกมากกว่า และต้นทุนการผลิต 
ต่ำกว่า ซึ่งประเทศที่สามอย่างเช่นอียิปต์ โมร็อคโค 
ตูนิเซียและตุรก ีมีโอกาสขยายการส่งออกผักผลไม้ 
สดมายังตลาด EU เพ่ิมขึ้น 
• EU มุ่งนำเสนอผักผลไม้ที่หลากหลายให้แก่ 

ผู้บริโภคตลอดทั้งป ีโดยใช้เทคโนโลยีหรือการปรับ 
ปรุงพันธ์ุพืช เพ่ือให้มีผลผลิตออกสู่ตลาดตลอดทั้งปี 
เช ่น การปลูกผักผลไม้ในเรือนกระจกหรือใช้  
สายพันธุ ์hybrid อย่างไรก็ดี ผลผลิตนอกฤดูกาลที ่
ผลิตใน EU ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการ และมี 

ราคาแพง ประเทศที ่สามจึงมีโอกาสส่งออกผัก 
ผลไม้นอกฤดูกาลที ่ม ีต ้นท ุนการผลิตต ่ำกว่า 
หรือผลไม้จากเขตร้อนที ่ไม่สามารถปลูกได้ใน 
ยุโรป อีกทั้งควรนำเทคนิคที่ช่วยยืดอายุของผัก 
ผลไม้ให้จำหน่ายได้ยาวนานขึ้นมาใช้ เช่น การเก็บ 
รักษาในสภาพบรรยากาศควบคุม (controlled 
atmostphere storage) 
• ผักผลไม้อินทรีย์กำลังเป็นที่ต้องการ วิกฤติ 

COVID-19 ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ เศรษฐกิจและ 
พฤติกรรมผู้บริโภค โดยในช่วงที่ร้านอาหารปิด 
ผู้บริโภคจับจ่่ายใช้สอยในซุปเปอร์มาร์เก็ต เลือก 
ซื้ออาหารที่ดีต่อสุขภาพ สินค้าเกษตรอินทรีย์ และ 
ผักผลไม้ในท้องถิ่นเพิ่มขึ้น แต่ EU ไม่สามารถผลิต 
ทุกอย่างได้เอง และภาคเกษตรอินทรีย์ก็เติบโตไม่ 
ทันกับความต้องการ จึงเป็นโอกาสของประเทศ 
ที่สามในการส่งออกผักผลไม้อินทรีย์ไปตลาด EU  
• EU นำเข้าผลไม้จากเขตร้อนและผลไม้จาก 

ต่างประเทศมาก แม้ราคาสูงขึ ้นก็ตาม ในช่วง 
COVID-19 เริ ่มแพร่ระบาดได้ส ่งผลกระทบต่อ 
ระบบโลจิสติกส์ทั ่วโลก โดยการขนส่งล่าช้า มี 
ต้นทุนเพ่ิม การนำเข้าซับซ้อนหรือมีเง่ือนไขเพ่ิมขึ้น 
ทำให้ผลไม้นำเข้ามีราคาแพง แต่ความต้องการนำ 
เข้าของ EU ไม่ได้ลดลง (ในปี 2563 EU นำเข้าส้ม 
แมนดาริน อะโวคาโดและบลูเบอร์รี่เพิ่มขึ้นเทียบ 
กับปีก่อนหน้า) EU จึงเป็นตลาดที่น่าสนใจสำหรับ 
ประเทศกำลังพัฒนาที่ต้องการส่งออกผลไม้จาก 
เขตร้อน แต่ในระยะยาวแล้วผู้ส่งออกต้องเตรียม 
พร้อมรับมือกับข้อกำหนดที่เข้มงวดมากขึ้น ต้นทุน 
การผลิต/ค่าขนส่งเพิ่ม อัตราแลกเปลี่ยนผันผวน 

 

สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำสหภาพยุโรป เดือนมีนาคม – เมษายน 2565 
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3) โอกาสหรืออุปสรรคในการส่งออกผักผลไม้สด 
 ศูนย์ส่งเสริมการนำเข้าจากประเทศกำลังพัฒนา 
(CBI) โดยกระทรวงการต่างประเทศเนเธอร์แลนด์ 
ได้จัดทำรายงานข้อมูลตลาดเร่ือง “Which trends 
offer opportunities or pose threats on 
the European fresh fruit and vegetable 
market?” โดยวิเคราะห์โอกาสและอุปสรรคใน 
การส่งออกผักและผลไม้สดไปยุโรป ดังนี้  
 3.1) ผู้ซื้อ (buyers) มุ่งลดความเสี่ยง ผู้ซื้อ 
ในยุโรปส่วนใหญ่เป็นรายใหญ่ มีอำนาจซื้อสูง และ 
กำหนดเงื่อนไขจัดส่งสินค้าไว้อย่างเข้มงวด ส่งผล 
ให้ผู้จำหน่ายผักผลไม้จากประเทศกำลังพัฒนามัก 
เผชิญอุปสรรคจากการได้รับกำไรน้อย (โดยเฉพาะ 
ผู้จำหน่ายผักผลไม้ที่มีคู่แข่งมากหรือมีอุปทานมาก
เกินไป) และอาจต้องเสียค่าปรับหรือได้รับราคาต่ำ 
กว่าที่ตกลงไว้ในกรณีที่การจัดส่งสินค้าไม่ตรงตาม 
เงื่อนไข ดังนั้น ควรสนับสนุนให้ผักผลไม้ที่ส่งออก 
ไป EU ผ่านการรับรองมาตรฐาน เช่น GLOBAL 
G.A.P. ซึ่งช่วยลดความเสี่ยง สร้างความเชื่อมั่นแก่ 
ผู้ซื้อในยุโรป และเพิ่มความได้เปรียบในการแข่งขัน  
   EU เริ ่มใช้กฎหมายป้องกันการปฏิบัติทาง 
การค้าที่ไม่เป็นธรรม (Unfair Trading Practices 
: UTPs) ตั้งแต่ช่วงปลายปี 2564 ซึ่งช่วยปกป้อง 
เกษตรกรและผู้จำหน่ายสินค้าเกษตร SMEs จาก 
พฤติกรรมการค้าที่ไม่เป็นธรรม (เช่น การจ่ายเงิน 
ค่าสินค้าเกษตรที่เน่าเสียง่ายล่าช้าเกินกว่า 30 วัน 
การยกเลิกคำสั ่งซื ้อกะทันหัน)  กฎหมาย UTPs 
ครอบคลุมผู้ประกอบการภาคผักผลไม้จากประเทศ
ที่สามด้วยเช่นกัน 

 3.2) นำเข้าจากแหล่งที่ยั่งยืน การผลิตและ 
การค้าที่ยั่งยืนเป็นเรื่องที่ EU ให้ความสำคัญดงัจะ 
เห ็นได ้จากแผน Green Deal ที ่ม ุ ่งพ ัฒนา EU 
สู่ความเป็นกลางด้านสภาพภูมิอากาศ ภายในปี 2593 
กลยุทธ์ Farm to Fork มุ ่งพัฒนาระบบอาหาร 
ที่ยุติธรรมดีต่อสุขภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
การผนวกข้อบทการค้าและการพัฒนาอย่างยั ่งยืน 
ในข้อตกลงการค้าทุกฉบับ การอนุรักษ์น้ำ ลดการใช้ 
บรรจุภัณฑ์พลาสติก ส่งเสริมการบริโภคผักผลไม้ 
ในท้องถิ่นและตามฤดูกาล  
 ความยั่งยืนที่สอดแทรกอยู่ในนโยบาย EU 
เกือบทุกเรื ่องและทุกระดับ ส่งผลให้ผู ้จำหน่าย 
นอกจากต้องมุ่งผลิตผักผลไม้ที่มีคุณภาพและความ
ปลอดภัยสูงแล้ว ยังต้องคำนึงถึงความย่ังยืนด้าน ต่างๆ 
(เช่น สภาพการทำงาน การใช้น้ำ การจัดการของเสีย 
สิ่งแวดล้อม) 
 3.3) กระแสรักสุขภาพกระตุ้นความต้อง 
การบริโภคผักผลไม้ ประชากรยุโรปตระหนักถึง 
ประโยชน์จากการบริโภคอาหารที่ดีต่อสุขภาพ   
อาหารคลีน อาหารจากธรรมชาติและมังสวิรัติ  
ซึ่งช่วยกระตุ้นความต้องการบริโภคผักผลไม้สดใน 
EU รวมถึงผลิตภัณฑ์อาหารที ่ใช้โปรตีนจากพืช 
(plant-based foods) ผลไม้ที่มีคุณค่าทางอาหารสูง 
(superfruits) ผ ักผลไม ้อ ินทร ีย์  โดยเยอรมนี  
และฝรั่งเศสเป็นตลาดหลักของอาหารเพื่อสุขภาพ 
ส่วนเดนมาร์ก สวีเดน สวิสเซอร์แลนด์ ออสเตรีย 
มีอัตราบริโภคอาหารอินทรีย์สูง ซึ่งจะเป็นโอกาส 
สำหรับประเทศกำลังพัฒนาในการสง่ออกผักผลไม้
สดที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง ปลอดสารเคมี และ 
อาหารเพื่อสุขภาพไปตลาด EU   
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 3.4) ความสะดวกสบาย วิถีชีวิตชาวยุโรป 
ท่ีเน้นความรวดเร็ว อาหารท่ีทานง่ายและสร้างความ 
สะดวกสบาย เช่น ผลไม้ที ่ปอกเปลือกหรือหั่น 
เรียบร้อยแล้ว ผักผลไม้รวมบรรจุในกล่องสำหรับ 
ทานเล่น ผลไม้ขนาดเล็กสำหรับทานคนเดียว ฯลฯ 
การที่ผู้บริโภคเน้นความสะดวกสบายจึงเป็นโอกาส
นำเสนอผลิตภัณฑ์ผักผลไม้สดในรูปแบบ ready-
to-eat, freshly-cut หรือ on the go รวมถึงการ 
ใช้บรรจุภัณฑ์ที่ช่วยรักษาคุณภาพ ความปลอดภัย 
และความสดใหม่ของผักผลไม้ให้นานที่สุด   
 นอกจากนี้ การจำหน่ายผักผลไม้ผ่านช่อง 
ทางออนไลน์ใน EU กำลังเติบโต โดยเฉพาะช่วงโรค 
COVID-19 แพร่ระบาด เพราะผู้บริโภคหลีกเลี่ยง 
การเดินทางออกนอกบ้าน โดยหัวใจสำคัญของการ 
จำหน่ายออนไลน์ คือ ผักผลไม้ที่จัดส่งให้ผู้บริโภค 
ต้องมีคุณภาพและความสดใหม่ที่สม่ำเสมอ บรรจุ 
ในหีบห่อที่ช่วยปกป้องสินค้าให้อยู่ในสภาพดีตลอด
ขั้นตอนขนส่ง 
 3.5) ผู้บริโภคแบบไฮบริด ตลาด EU ยังคง 
เปิดโอกาสให้กับผักผลไม้ชนิดใหม่หรือสายพันธุ์ 
ใหม่ที ่มีความพิเศษด้านรสชาติ คุณภาพหรือผัก 
ผลไม้นำเข ้าจากต่างประเทศ เช่น อะโวคาโด 
บลูเบอร์รี่ มะม่วง มันหวาน ซึ่งมีตลาดเฉพาะกลุ่ม 
(niche market) ที่ผู้บริโภคมีกำลังซื้อสูง ส่วนผัก 
ผลไม้นำเข้าที่มีมูลค่าการค้ามาก เช่น มะเขือเทศ 
ส้ม แม้ผลผลิตจะมีความพิเศษ แต่ก็ต้องควบคุมให้ 
มีต้นทุนผลิตต่ำ เพราะผู้บริโภคคำนึงถึงราคาใน 
การเลือกซื้อ นอกจากนี ้การสร้างแบรนด์และเรื่อง 
ราวที่เชื่อมโยงกับคุณภาพของผักผลไม้จะช่วยยก 
ระดับราคาสินค้าเกรดพิเศษ (premium price) 

 3.6) เสริมสร้างความร่วมมือในห่วงโซ่  
อุปทาน ผู้ซื้อในยุโรปเข้ามามีบทบาทในการทำงาน 
ของเกษตรกรมากขึ้น เพื่อรับรองว่าการจัดส่งและ 
คุณภาพของผักผลไม้ตรงตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ 
และบางบริษัทใน EU เข้าไปลงทุนทำสวนผักผลไม้ 
หรือทำข้อตกลงพิเศษกับฟาร์มในต่างประเทศ 
เพื่อควบคุมการผลิตให้ได้มาตรฐานตามที่ต้องการ 
การประสานความร่วมมือระหว่างเกษตรกรใน 
ประเทศกำลังพัฒนา กับผู้นำเข้าและผู้ค้าปลีกใน 
EU จะช่วยพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานของ 
ห่วงโซ่อุปทานเพิ่มความโปร่งใส และผลผลิตที่ส่งมา 
ตรงกับมาตรฐานหรือความต้องการของตลาด 
    3.7) กฎระเบียบและเงื่อนไขการค้าที่หลาก 
หลาย การนำเข้าผักผลไม้สดเข้ามาในตลาด EU 
จะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบตลาดร่วม แต่บาง 
ประเทศสมาชิกฯ อาจมีข้อกำหนดเพิ่มเติมนอก 
เหนือจากกฎระเบียบตลาดร่วม หรือผู้นำเข้า/ผู้ค้า 
ปลีกรายใหญ่ใน EU อาจกำหนดเงื่อนไขที่เข้มงวด 
มากกว่า เช่น ซุเปอร์มาร์เก็ตในเยอรมนีและ เนเธอร์แลนด์ 
กำหนดปริมาณสารตกค้างสูงสุดในผักผลไม้ในระดับ 
ที ่เข ้มงวดยิ ่งกว่ากฎระเบียบตลาดร่วม ดังนั้น 
ผู้จำหน่ายผักผลไม้จากประเทศที่สาม ต้องศึกษา 
กฎระเบียบของแต่ละประเทศสมาชิก และเงื่อนไข 
ของผู้นำเข้า/ร้านค้าปลีกใน EU ให้รอบคอบและปฎิบัติ 
ให้ได้ตามมาตรฐานสูงสุด เพ่ือป้องกันสินค้าถูกปฏิเสธ 
การนำเข้าหรือถูกทำลาย 
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EU นำเขา้จากไทย 
มูลค่า (ล้านยูโร) 

ปี 2562 ปี 2564 ปี 2565 

พืชผัก รวมทั้งรากและหัวที่บริโภคได้ 20.9 18.4 28.1 

ผลไม้และลูกนัต เปลือกผลไม้จำพวก 
ส้มและเปลือกแตง 

36.2 30.4 38.1 

EU นำเขา้ผักผลไม้จากไทยรวม 57.1 48.7 66.2 

ในภาพรวมแล ้ว  ตลาดผ ักผลไม้  EU ย ังคงมี  
ความน่าสนใจ เพราะเป็นตลาดขนาดใหญ่ที ่มี  
กำลังซื้อสูง โดยผู้บริโภคให้ความสำคัญกับคุณภาพ 
รสชาติ ประโยชน์ต่อสุขภาพ และความ ปลอดภัย 
ดังนั้น ผู้จำหน่ายผักผลไม้จากประเทศที่สามต้อง 
เน้นการผลิตที่มีคุณภาพสูง ปลอดภัยจากสารเคมี 
พัฒนาสินค้าให้หลากหลาย สอดคล้องกับวิถีชีวิต 
ของคนสมัยใหม่ที่รักความสะดวกสบาย ตลอดจน 
นำกลยุทธ์ทางการตลาดมาใช้สื่อสารให้ผู้บริโภค 
รับรู้ว่าผักผลไม้ท่ีส่งมาจำหน่ายใน EU นั้นมีคุณภาพสูง 
และคำนึงถึงความย่ังยืน 
  สำหรับประเทศไทยแม้มีมูลค่าการส่งออกผัก 
ผลไม้สดมาตลาด EU ไม่มากนัก แต่ในอนาคตไทย 
มีโอกาสขยายการส่งออกมายังตลาด EU เพิ่มขึ้น 
เพราะตลาดมีความต้องการนำเข้าผักผลไม้จาก 
ต่างประเทศสูง โดยเฉพาะผลไม้จากเขตร้อน  
โดยผู้ส่งออกของไทยควรศึกษาเงื่อนไขของผู้รับซ้ือ 
ใน EU และกฎระเบียบของแต่ละประเทศสมาชิกฯ 
อย่างรอบคอบ เพื่อป้องกันการส่งกลับเสียค่าปรับ 
หรือสินค้าถูกทำลาย  
  นอกจากน้ี ไทยควรนำเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
มาพัฒนาสินค้าให้ตรงกับความต้องการตลาด อาทิ 
การใช้สารเคลือบผิวจากธรรมชาติที่ทำให้ผลไม้ 
สุกช้าลงและช่วยลดขยะอาหาร , บรรจุภ ัณฑ์  
Active packaging ที่ช่วยเก็บรักษาผัก ผลไม้ให้ 
อยู่ในสภาพและอุณหภูมิที่เหมาะสม ยืดระยะเวลา 
เก็บรักษาให้นานข้ึน, เทคโนโลยีท่ีช่วยพัฒนาผักผลไม้ 
ให้มีคุณค่าทางโภชนาการมากขึ้นและเป็นอาหาร
สุขภาพ (functional foods)   

 ในช่วง 3 ปีที ่ผ่านมา EU-27 นำเข้าผักผลไม้ 
จากไทยผันผวน จาก 57.1 ล้านยูโรในปี 2562 
ลดลงเหล ือ  48.7 ล ้านย ู โรในปี  2564 เพราะ 
COVID-19 ทำให้การขนส่งสินค้ามีอุปสรรคและ 
ต้นทุนสูงขึ้น แต่ในปี 2564 การค้าเริ่มฟื้นตัวและ 
EU นำเข้าผักผลไม้จากไทยเพิ่มขึ้นเป็น 66.2 ล้าน 
ยูโรหรือร้อยละ 0.3 เทียบกับมูลค่า EU นำเข้า 
ผักผลไม้จากประเทศที่สามทั้งหมด 
  ผักที่ EU นำเข้าจากไทยมาก ได้แก่ ผักอื่นๆ 
สด/แช่เย็น (7.8 ล้านยูโร) ถั่วเขียวผิวดำหรือถั่ว 
เขียว (5.5 ล้านยูโร) มันสำปะหลัง (4.6 ล้านยูโร) 
ล ีกและหอมกระเท ียมอ ื ่นๆ  (4.1 ล ้านย ู โร) 
ข้าวโพดหวาน (1.9 ล้านยูโร) 
  ผลไม้ท่ี EU นำเข้าจากไทยมาก ได้แก่ มะขาม 
ผลมะม่วงหิมพานต์ ลิ้นจี่ ขนุน ละมุด เสาวรส 
มะเฟือง แก้วมังกร (5.5 ล้านยูโร) ทุเรียน (4.7 
ล้านยูโร) ฝรั ่ง มะม่วง มังคุด (3.7 ล้านยูโร) 
มะละกอ (3.2 ล้านยูโร) สับปะรดสด/ แห้ง (2.4 
ล้านยูโร) มะพร้าว (2.3 ล้านยูโร) 
  ประเทศสมาชิกฯ ที่นำเข้าผักผลไม้จากไทย 
มากที่สุด ได้แก่ เนเธอร์แลนด์ (17.4 ล้านยูโร) 
ฝรั่งเศส (13.4 ล้านยูโร) และเยอรมนี (8.3 ล้าน 
ยูโร) ตามลำดับ 

4) การค้าผักผลไม้ระหว่างสหภาพยุโรปและไทย 
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แหล่งที่มาข้อมูล :  
- ข้อมูลสถิติ EUROSTAT, international trade สินค้าพืชผักและผลไม้ภายใต้พิกัด 07 และ 08 
- ข้อมูลจากเวปไซด์ www.cbi.eu เรื่อง Which trends offer opportunities or pose threats on the European fresh fruit 
and vegetables market?  
- ข้อมูลจากเวปไซด์ www.cbi.eu เรื่อง What is the demand for fresh fruit and vegetables on the European market? 

สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำสหภาพยุโรป เดือนมีนาคม – เมษายน 2565 
 



No. 14 OAA Brussels

เอกอัครราชทตู ณ กรุงเฮก ใหเ้กียรตติอ้นรับ
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหารอืขอ้ราชการ

วันที่ 11 เมษายน 2565 นายชาตรี อรรจนานันท์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮก ให้การ
ต้อนรับ ดร. ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายเข้มแข็ง ยุติธรรมด ารง 
อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร และคณะ ในโอกาสเดินทางมาปฏิบัติราชการ ณ ท าเนียบ
เอกอัครราชทูต 

March-April 2022

กิจกรรมส าคญั
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ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เป็นประธานพิธเีปดิ Thailand Pavilion 

วันที่ 14 เมษายน 2565 ดร.ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เป็นประธานพิธีเปิด Thailand Pavilion ณ เมือง Almere ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์  
มีก าหนดจัดขึ้นระหว่างวันท่ี 14 เมษายน – 9 ตุลาคม 2565  ซ่ึงไทยเป็น 1 ใน 26 
ประเทศ และ 3 องค์กร ที่เข้าร่วมงาน โดย Thailand pavilion มุ่งเน้นการโชว์
ศักยภาพนวัตกรรมด้านอาหาร สินค้าเกษตร การพัฒนากระบวนการผลิตที่ได้
มาตรฐาน และคุณภาพสินค้าเกษตรของประเทศไทยสู่สายตาชาวโลก โดยมี
นายเข้มแข็ง ยุติธรรมด ารง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร นายกิตติ พันธ์
พานสุวรรณ อธิบดีกรมศิลปากร นายชาตรี อรรจนานันท์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮก 
ดร.วนิดา ก าเนิดเพ็ชร์ ผู้อ านวยการส านักการเกษตรต่างประเทศ และ ดร.พรเทพ 
ศรีธนาธร ผู้อ านวยการส านักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจ าสหภาพยุโรป 
เข้าร่วม
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ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประชุมหารือร่วมกับปลัดเกษตรฯ 
เนเธอรแ์ลนด์

วันที่ 11 เมษายน 2565 ดร.ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
พร้อมด้วย นายเข้มแข็ง ยุติธรรมด ารง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ดร.วนิดา ก าเนิดเพ็ชร์ 
ผู้อ านวยการส านักการเกษตรต่างประเทศ และ ดร. พรเทพ ศรีธนาธร ผู้อ านวยการ
ส านักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจ าสหภาพยุโรป เข้าร่วมประชุมกับ
ปลัดกระทรวงเกษตรทรัพยากรธรรมชาติ และคุณภาพอาหาร แห่งราชอาณาจักร
เนเธอร์แลนด์ เพ่ือหารือประเด็นการขับเคลื่อนภาคการเกษตรระหว่างประเทศไทยและ
เนเธอร์แลนด์ ท้ังสองฝ่ายเห็นชอบท่ีจะท าความร่วมมือระหว่างกันท้ังในด้านวิชาการการ
แลกเปลี่ยนนวัตกรรม องค์ความรู้ รวมถึงการแลกเปลี่ยน YOUNG SMART FARMERS
ระหว่างท้ังสองประเทศ

กิจกรรมส าคญั
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เอกอัครราชทตู ณ กรุงบรสัเซลส์ ให้เกียรตติอ้นรบั
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหารอืขอ้ราชการ

วันที่ 15 เมษายน 2565 นายเสข วรรณเมธี เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ให้การ
ต้อนรับ ดร. ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายเข้มแข็ง ยุติธรรมด ารง 
อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร และคณะ ในโอกาสเยือนกรุงบรัสเซลส์ โดยมีหัวหน้า
ส านักงานทีมประเทศไทย ประจ ากรุงบรัสเซลส์เข้าร่วมต้อนรับและหารือข้อราชการ
ณ ท าเนียบเอกอัครราชทูต 

March-April 2022

กิจกรรมส าคญั
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ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มอบนโยบายใหก้ับส านกังานฯ

วันที่ 15 เมษายน 2565 ดร. พรเทพ ศรีธนาธร ผู้อ านวยการ สปษ. สหภาพยุโรป 
ให้การต้อนรับ ดร. ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายเข้มแข็ง 
ยุติธรรมด ารง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร และคณะ ในโอกาสเยือนส านักงานฯ และมอบ
นโยบายให้กับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สปษ. สหภาพยุโรป ณ สถานเอกอัครราชทูต
ณ กรุงบรัสเซลส

March-April 2022

กิจกรรมส าคญั
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ผู้อ านวยการ สปษ. สหภาพยโุรป เข้าร่วมประชุมทมีประเทศไทย
ร่วมกับ สถานเอกอัครราชทตู ณ กรุงบรัสเซลส์

วันที่ 25 มีนาคม 2565 ดร. พรเทพ ศรีธนาธร ผู้อ านวยการ สปษ. สหภาพยุโรป 
และข้าราชการ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารทีมประเทศไทย ประจ า
โดยมีเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ เปน็ประธานการประชุมกรุงบรัสเซลส์ แบบไฮบริด 

ที่ประชุมได้แลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับผลกระทบต่อประเทศไทยในมิติ
เศรษฐกิจจากสถานการณ์การสู้รบระหว่างรัสเซีย-ยูเครน โดย ผู้อ านวยการ สปษ. 
สหภาพยุโรปได้น าเสนอผลกระทบทางเศรษฐกิจที่ส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับสินค้าเกษตร

วารสาร ส านักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจ าสหภาพยุโรป ขอเชิญชวนนักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษาที่สนใจ
ส่งบทความเกี่ยวกับด้านการเกษตรของสหภาพยุโรป ความยาวประมาณ 3 - 5 หน้า เพ่ือร่วมการพิจารณาตีพิมพ์
ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามหรือส่งต้นฉบับเข้ารับการพิจารณาจากบรรณาธิการได้ทาง agrithai@agrithai.be

ขอเชิญร่วมส่งบทความลงตีพิมพ์ในวารสาร สปษ. สหภาพยุโรป

March-April 2022

กิจกรรมส าคญั
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