
สถานะล่าสุดของร่างกฎหมายการต่อต้านการตัดไม้ทําลายป�า
(Regulation on deforestation-free products) 

ร่างกฎหมายห้ามสินค้าที�ผลิตจากการใช้แรงงานบังคับวางจําหน่าย
     ในตลาดสหภาพยุโรป
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ข่าวสารด้านการเกษตรสหภาพยุโรป 
สถานการณ์ | กฎระเบียบ | แนวโน้มในตลาดอาหารและสินค้าเกษตรยุโรป 

สถานะล่าสุดของรา่งกฎหมายว่าด้วยสินค้าที่ปลอดจากการทำลายป่าของ
สหภาพยุโรป (Regulation on deforestation-free products) 

      จากการเสนอร่างกฎหมายว่าด้วยสินค้าที ่ปลอดจากการทำลายป่า หรือ Deforestation free 
products ของสหภาพยุโรป โดยคณะกรรมาธิการยุโรป เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 ซึ่งมีเป้าหมาย คือ 
ลดการบริโภคสินค้าที่มาจาก ห่วงโซ่อุปทานท่ีมีส่วนเก่ียวข้องกับการตัดไมท้ำลายป่าหรือทำให้ป่าเส่ือมโทรม 
รวมทั้งเพิ่มอุปสงค์และการค้าสินค้าท่ีถูกต้องตามกฎหมายและปราศจากการทำลายป่าซึ่งวัตถุประสงค์เพื่อ
ห้ามจำหน่ายสินค้าที่มีความเสี่ยงต่อการทำลายป่าในสหภาพยุโรป (EU) โดยจะอนุญาตให้สินค้าที่ปลอด
จากการทำลายป่า (deforestation-free) เท่านั้นที่เข้ามาจำหน่ายใน EU ปัจจุบันได้มีการปรับเปลี่ยน
รายละเอียดบางส่วนของร่างกฎหมาย โดยมีรายละเอียดต่าง ๆ ดังนี ้
 สาระสำคัญของร่างกฎหมาย 

ร่างกฎหมายดังกล่าวได้กำหนดสินค้าควบคุมไว้จำนวน 7 ประเภท ได้แก่ ยางพารา ถั่วเหลือง 
เนื ้อวัว น้ำมันปาล์ม ไม้ โกโก้ และกาแฟ รวมถึงผลิตภัณฑ์แปรรูปที่ผลิตจากสินค้าเหล่านี้  เช่น 
ช็อคโกแลต เฟอร์นิเจอร์ กระดาษ และสินค้าที่มีน้ำมันปาล์มเป็นส่วนประกอบบางชนิด  เข้าไปใน 
ร่างกฎหมายด้วย 
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การกำหนดน ิยามปลอดจากการทำลายป่า 
(deforestation-free) แบบใหม่ 

• ปัจจ ุบ ันคำน ิยามของ  Deforestation ได้
ปรับเปลี่ยนเล็กน้อย โดยให้อ้างอิงจากคำนิยาม
ขององค์การเกษตรและอาหารแห่งสหประชาชาติ 
(FAO) และเสนอแนวค ิดใหม ่ในคำน ิยามของ 
Forest Degradation ให้หมายถึง การเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างป่าไม้โดยเปลี ่ยนสภาพป่าธรรมชาติ  
(natural forest) และป่าปฐมภูมิ (primary forest) 
เป็นป่าปลูก (plantation forest) และป่าไม้อื่น ๆ 
(wooded land) รวมทั ้งการเปลี ่ยนป่าปฐมภูมิ  
(primary forest) เป็นป่าปลูก (planted forest) 

กลไกการตรวจสอบ 2 กลไก 
• ผู้ประกอบการต้องปฏิบัติตามกระบวนการ 

ตรวจสอบย้อนกลับ (due diligence) นั ่นคือ 
สินค้านั ้น ๆ ต้องสามารถตรวจสอบย้อนกลับไป
จนถึงระดับผู ้ผลิตได้  โดยใช้ข ้อมูลสารสนเทศ
ภ ูม ิศาสตร์  (geographical information) ของ
แหล่งผลิตสินค้า และเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการ
ราย เล ็ กพ ึ ่ งพาผ ู ้ ประกอบการราย ใหญ ่ ใน
กระบวนการทำ Due diligence 
• ผู ้ค้า (traders) ขนาดกลางและรายย่อย 

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

 

การกำหนดระยะเปลี่ยนผ่าน 
Cut-off Date วันที่ 31 ธันวาคม 2563 (2020) คือ 
หากสินค้านั ้นมาจากพื้นที ่ที ่มีการทำลายป่าหรือ 
การทำให้ป่าเสื่อมโทรมหลังจากวันที่ 31 ธันวาคม 
2563 สินค้านั้นจะถือว่าผิดตามร่างกฎหมายฉบับนี้ 

การจัดระดับความเสี่ยงของประเทศผู้ผลิตโดยใช้ 
Benchmarking system 
โดยจัดระดับความเสี่ยงของประเทศตามระดับของ
การทำลายป่าและการทำให้ป่าเสื่อมโทรม ทั้งใน
ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปและประเทศที่สาม 
ซึ่งระดับความเสี่ยงจะเป็นตัวกำหนดหลักเกณ์การ
ตรวจสอบและควบคุมสินค้าของแต่ละประเทศ (Due 
diligence) โดยการจัดระดับความเสี่ยงจะแบ่งเป็น 
กลุ่มความเสี่ยงต่ำ และกลุ่มความเสี่ยงสูง (หาก
ประเทศใดไม่อยู่ในทั้งสองกลุ่มดังกล่าว ถือว่าอยู่ใน
กลุ่มความเสี ่ยงปกติ) โดยได้กำหนดหลักเกณฑ์ให้
ครอบคลุมข้อมูลทั้งข้อมูลเชิงสถิติ เช่น (อัตราการ
ทำลายป่า/การทำให้ป่าเส ื ่อมโทรม) พันธกรณี
ระหว่างประเทศที่ประเทศนั้นยอมรับ (เช่น ข้อเสนอ
การมีส่วนร่วมที่ประเทศกำหนด หรือ Nationally 
Determined Contributions ตามความตกลงปารีส
ได ้คำนวณรวมการปล ่อยก ๊าซ เร ือนกระจก 
ที่มาจากการเกษตร ป่าไม้และการใช้พื้นที่ด้วยแล้ว
หรือไม่ และประเทศนั้นมีความตกลงอื่น ๆ กับ EU 
เพื่อแก้ไขปัญหาการทำลายป่าหรือไม่ และมีการ
บังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่) 

 

 

EU  Regulation on 

Deforestation-Free Products 
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  ขั้นตอนถัดไปคณะกรรมาธิการยุโรปจะปรับถ้อยคำในเอกสารร่างกฎหมาย ฯ ตามข้อคิดเห็น
ของคณะมนตรีแห่งสหภาพยุโรปและสภายุโรป จากนั้นคณะมนตรี ฯ และสภายุโรปจะให้ความเห็นชอบ
ต่อร่างกฎหมาย ฯ เพื่อนำเข้าสู่กระบวนการตรากฎหมายและประกาศบังคับใช้ ทั้งนี้ สหภาพยุโรปได้
ตั้งเป้าหมายว่าจะสามารถบังคับใช้กฎหมายดังกล่าวให้ทันภายในปี 2565 หรืออย่างช้าไม่เกินไตรมาสแรก
ของปี 2566 ทั้งนี้ สหราชอาณาจักรที่ปัจจุบันได้แยกตัวออกจากสหภาพยุโรป อยู่ระหว่างดำเนินการ 
ออกกฎหมายในลักษณะเดียวกัน 

 

สรุป Timeline ของร่างกฎหมายในปัจจุบัน 
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 ถึงแม้ร่างกฎหมายฯ จะมีผลบังคับใช้กับภาคเอกชนผู้นำเข้าของสหภาพยุโรปและไม่ได้ห้าม
นำเข้าสินค้าของประเทศใด แต่จะมีผลกระทบต่อผู้ส่งออกของประเทศที่สามซึ่งอยู่ในห่วงโซ่อุปทาน 
(supply chain) โดยเฉพาะอย ่างย ิ ่ งค ่าใช ้จ ่ายท ี ่อาจเพ ิ ่มข ึ ้นจากกระบวนการทำ  Due diligence  
ประเทศไทยมีการผลิตและส่งออกสินค้ายางและผลิตภัณฑ์มายังสหภาพยุโรป มูลค่าเฉลี่ย (2562-2564) 
กว่า 55,000 ล้านบาทต่อปี ดังนั ้น หน่วยงานที ่เกี ่ยวข้อง อาทิ กรมป่าไม้ การยางแห่งประเทศไทย 
จึงควรเตรียมความพร้อมในการปรับตัวใหส้อดคล้องกับกฎหมายฉบับนี้  
 

แหล่งข้อมูล 

1. ข้อเสนอของคณะกรรมาธิการยุโรป 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 
2. https://environment.ec.europa.eu/publications/proposal-regulation-deforestation-free-products_en 
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บทความด้านการเกษตรสหภาพยุโรป 

สถานการณ์ | กฎระเบียบ | แนวโน้มในตลาดอาหารและสินค้าเกษตรยุโรป 

ร่างกฎหมายห้ามสินค้าที่ผลิตจากการใช้แรงงานบังคับวางจำหน่ายใน 

ตลาดสหภาพยุโรป 

 การใช้แรงงานบังคับเป็นปัญหาสากล จากข้อมูลขององค์การ 
แรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ประเมินว่าปัจจุบันมีประชากรมากถึง 
27.6 ล้านคนทั่วโลกที่ตกเป็นแรงงานบังคับ โดยเป็นเด็กราว 3.3 ล้านคน 
กรณีของแรงงานบังคับส่วนใหญ่พบในธุรกิจภาคเอกชน (83%) และ 
แรงงานบังคับโดยรัฐ (17%) ปัญหาแรงงานบังคับทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้น 
โดยมีแรงงานถูกเอาเปรียบเพิ่มขึ้นถึง 2.7 ล้านคนในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา  
 การขจัดปัญหาการใช้แรงงานบังคับเป็นความท้าทายที่สำคัญ 
ของรัฐบาลต่างๆ ทั่วโลก เพราะการใช้แรงงานบังคับไม่เพียงละเมดิสิทธิ 
มนุษยชนขั้นพื้นฐานอย่างร้ายแรงแล้ว ยังเป็นสาเหตุสำคัญของความ 
ยากจน และเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ 

ฉบับท่ี 20 เดือนพฤศจิกายน 2565 
 

การใช้แรงงานบังคับ  

(forced labour)  

    หมายถึง งานที่บุคคลทำ 

ด้วยความไม่สมัครใจ โดย 

อาศัยวิธีการอ้างเหตุ เพ่ือ 

การลงโทษหร ือการบีบ 

บังคับ ข่มขู่ ข่มขีนใจให้ 

ทำงานหรือให้บริการ เป็น 

ผลให้บุคคลทำงานอย่างไม่ 

เต็มใจหรืออยู่ในสภาวะที่ 

ไม่สามารถขัดขืนได้ 

 เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2565 คณะกรรมาธิการยุโรปประกาศ “ร่างข้อเสนอกฎระเบียบห้าม 
สินค้าที่ผลิตจากการใช้แรงงานบังคับในตลาดสหภาพยุโรป หรือ legislative proposal for a 
regulation prohibiting products made with forced labour from the EU market” 
โดยมีจุดมุ่งหมายห้ามผู้ประกอบการวางจำหน่ายสินค้าที่มาจากการใช้แรงงานบังคับในตลาด  EU หรือ 
ห้ามส่งออกไปสินค้าดังกล่าวไปประเทศที่สาม 
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สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำสหภาพยุโรป 

  

ขอบเขตของกฎระเบียบ  
 ร่างข้อเสนอกฎระเบียบนี้จะครอบคลุมสินค้า
ทุกประเภท (all products) ไม่ว่าเป็นสินค้าที่ผลิต 
ใน EU เพ่ือบริโภคในยุโรปหรือเพื่อส่งออก รวมทั้ง 
สินค้านำเข้า โดยไม่เจาะจงว่าเป็นสินค้าที่ผลิตจาก 
บริษัทหรืออุตสาหกรรมหรือประเทศใด 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
    การบังคับใช้กฎระเบียบนี ้อยู ่ในความดูแล 
ของหน ่วยงานท ี ่ ร ับผ ิดชอบของประ เทศ 
(national competent authorities : NCAs) 
ซึ่งมีอำนาจเพิกถอนสินค้าที่มาจากการใช้แรงงาน 
บังคับออกจากตลาด ส่วนเจ้าหน้าท่ีศุลกากร (customs 
authorities) มีหน้าท่ีตรวจจับและยับย้ังสินค้าท่ีผลิต 
จากการใช้แรงงานบังคับที ่ด่านชายแดน เพื่อ 
ป้องกันการเข้ามาหรือออกจากตลาด EU 
 นอกจากนี้ คณะกรรมาธิการยุโรปจะช่วย 
เหลือประเทศสมาชิกในการบังคับใช้กฎระเบียบ 
โดยจัดทำฐานข้อมูลพื้นที่หรือสินค้าที่เสี่ยงต่อการ 
ใช้แรงงานบังคับ (database on forced labour 
risk areas or products), ช ่ ว ยประ ส าน ง า น 
ระหว่างหน่วยงานระดับประเทศ, ออกแนวทาง 
ตรวจสอบวิเคราะห์สถานะการใช้แรงงานบังคับ 
(guidelines on forced labour due diligence) 
และข้อมูลตัวชี ้วัดความเสี ่ยงของการใช้แรงงาน 
บังคับ (information on risk indicators of forced 
labour) รวมท ั ้ งจะจ ัดตั้ ง เคร ือข ่ ายแรงงาน 
บังค ับแห่งสหภาพยุโรป  (EU Forced Labour 
Product Network) เพื่อรับรองการประสานงาน 
และความร่วมมือระหว่าง NCAs และคณะกรรมา- 
ธิการยุโรป 

การสอบสวนว่าเป็นสินค้าจากการใช้แรงงานบัง
คับหรือไม่ แบ่เป็น 2 ขั้นตอน  
1. การสอบสวนเบ้ืองต้น (preliminary phase of 
investigation) NCAs จะพิจารณาตามความเสี ่ยง 
ว่าเป็นสินค้าที่มาจากการใช้แรงงานบังคับหรือไม่ 
โ ดยจะขอข ้ อม ู ล จากบร ิษ ั ทหากสงส ั ย ว่ า 
อาจละเมิดข้อห้ามการใช้แรงงานบังคับ NCAs 
จะสอบสวนในขั้นต่อไป 
2. ขั ้นตอนสอบสวน (investigation phase) 
NCAs จะสอบสวนจากข้อมูลที่มีอยู่ทั้งหมด เช่น 
ข ้อมูลความเสี ่ยงจากการใช้แรงงานบังคับใน 
กระบวนการผลิต, ข้อมูลจากการเฝ้าระวังตลาด, 
ข้อมูลจากประเทศสมาชิกอื่น, ข้อมูลที่ส่งให้โดย 
บุคคลที่สาม/ประชาสังคม, ข้อมูลการตรวจสอบ 
วิเคราะห์สถานะการใช้แรงงานบังคับในการดำเนินงาน
และภายในห่วงโซ่อุปทานของบริษัท 
 บริษัทที่ถูกสอบสวนมีหน้าที่ต้องส่งข้อมูลที่ 
เกี่ยวข้องและจำเป็นต่อการสอบสวน เช่น ข้อมูล 
เกี ่ยวกับตัวสินค้า โรงงาน ผู ้ผลิต ผู ้จัดจำหน่าย 
หากบริษัทไม่ให้ความร่วมมือ NCAs อาจใช้ข้อมูล 
ที่มีอยู่ตัดสินว่าเป็นสินค้าที่ละเมิดข้อห้ามการใช้  
แรงงานบังคับ 
การดำเนินการหลังสอบสวน 
 ในกรณีพบว่าสินค้ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการใช้
แรงงานบังคับ NCAs สามารถ 
- สั่งห้ามวางจำหน่ายสินค้าดังกล่าวในตลาด EU 

และห้ามส่งออก 
- บังคับให้บริษัทนำสินค้าออกจากตลาด 
- สั่งให้บริษัททำลาย ทำให้ใช้งานไม่ได้หรอืกำจัด 

สินค้าดังกล่าวตามกฎระเบียบของประเทศ 

ฉบับที ่20 เดือนพฤศจิกายน 2565 
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สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำสหภาพยุโรป 

  

ประโยชน์จากการบังคับใช้กฎระเบียบ 
•  แรงงาน: กฎระเบียบห้ามจำหน่ายสินค้าที่มา 

จากการใช้แรงงานบังคับจะช่วยกำจัดการบังคับใช้
แรงงานทั้งใน EU และที่อื่นๆ ปกป้องสิทธิแรงงาน 
และสนับสนุนวาระงานที่มีคุณค่าของสหภาพยโุรป 
(EU’s decent work agenda)  
• ผู้บริโภค: เพ่ิมความมั่นใจแก่ผู้บริโภคว่าสินค้า 

ที่เลือกซื้อไม่เกี่ยวข้องกับการใช้แรงงานบังคบั 
•  ธุรกิจ: กฎระเบียบจะจูงใจให้ภาคธุรกิจลงทุน 

ปรับปรุงห่วงโซ่อุปทานให้ปลอดจากการใช้แรงงาน
บังค ับ ซ ึ ่ งจะช ่วยเสร ิมสร ้างภาพล ักษณ์ท ี ่ดี  
สร้างชื่อเสียงให้แก่บริษัทได้รับความไว้วางใจและ 
ความเช่ือถือจากผู้บริโภคเพ่ิมข้ึน รวมท้ังยังแสดงว่าบริษัท 
ให้ความสำคัญกับความยั่งยืนทางสังคมและปฏบิัติ
ได้อย่างสอดคล้องกับกฎระเบียบ EU 
ผลกระทบจากกฎระเบียบ 
 กฎระเบียบนี ้ม ีผลบังค ับ ใช ้ก ับส ินค ้าทุก 
ประเภทในทุกภาคไม่ว่าจะเป็นสินค้าที่ผลิตใน EU 
หรือประเทศที่สาม หมายความว่า ผู้ประกอบการที่ 
ต้องการจำหน่ายสินค้าในตลาด EU ต้องพิสูจน์ว่า 
ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการใช้แรงงานบังคับ ทำให้ 
ต้องลงทุนเพิ่มเพื ่อสร้างความโปร่งใสในห่วงโซ่ 
อุปทาน แต่ค่าใช้จ่ายนี้จะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับ 
ขนาดบริษัท ภาคส่วนและความซับซ้อนของห่วงโซ่ 
อุปทาน นอกจากนี้ การส่งออกไป EU อาจเผชิญ 
ความล่าช้าในกรณีเป็นสินค้าที่ถูกตรวจสอบ และ 
อาจถูกส่งคืนหรือทำลายได้หากบริษัทไม่สามารถ 
ยืนยันได้ว่าปราศจากการใช้แรงงานบังคับ ซึ่งจะ 
ก่อให้เกิดความเสียหาย และเป็นอุปสรรคทาง 
การค้าในรูปแบบหนึ่ง  

ขั้นตอนถัดไป 
 ร่างข้อเสนอกฎระเบียบห้ามสินค้าที่ผลิตจาก
การใช้แรงงานบังคับในตลาด  EU ตามที ่คณะ 
กรรมาธิการยุโรปนำเสนอเมื่อวันที่ 14 ก.ย. 65 นี้  
จะต้องผ่านขั้นตอนหารือและตกลงโดยรัฐสภา 
ยุโรปและคณะมนตรียุโรปเสียก่อน จึงจะประกาศ 
ลงใน EU Office Journal และเริ่มต้นมีผลบังคับ 
ใช ้24 เดือนหลังจากนั้น ซึ่งมีการคาดการณ์ว่าอาจ 
เป็นช่วงปลายป ี2568 ถึงปี 2569 
  สำหร ับแนวทาง  (guidelines) การตรวจ 
สอบว ิ เคราะห ์สถานะการใช ้แรงงานบ ังคับ 
และ ข้อมูลตัวชี ้วัดความเสี ่ยง (risk indicators) 
คณะกรรมาธ ิการยุโรปจะนำเสนอภายใน  18 
เดือนหลัง จากลงประกาศกฎระเบียบใหม่ 
 

ฉบับท่ี 20 เดือนพฤศจิกายน 2565 
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สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำสหภาพยุโรป 

 

 การปราบปรามการใช้แรงงานบังคับและสนับสนุนการทำธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบเป็นหนึ่ง ใน 

ภารกิจสำคัญของ EU โดยที่ผ่านมา EU มีนโยบายหลากหลายเพ่ือการส่งเสริมงานที่มีคุณค่าและเสรีภาพจาก 

การบังคับใช้แรงงาน อาทิ กฎบัตรสิทธิขั้นพื้นฐานของ EU , กฎหมายต่อต้านการค้ามนุษย์, ข้อตกลงการค้า 

ที่ผนวกประเด็นแรงงานและสิทธิมนุษยชนในบทว่าด้วยการค้าอย่างยั่งยืน,  ข้อบังคับความยั่งยืนขององค์กร 

(Corporate Sustainability Due Diligence Directive) และแนวทางปฏิบัติสำหรับผู ้ประกอบการ  EU 

ในการตรวจสอบความเสี่ยงการใช้แรงงานบังคับในการประกอบธุรกิจและห่วงโซ่อุปทานของตน (Guideline 

on due diligence for EU businesses to address the risk of forced labour in thier operation and 

supply chains) อย่างไรก็ดี ปัญหาการใช้แรงงานบังคับยังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งแสดงให้เห็นว่า EU 

จำเป็นต้องเสริมมาตรการที่แข็งแกร่งข้ึน เพ่ือต่อสู้กับการค้าทาสยุคใหม ่

 คณะกรรมาธิการยุโรปออก “ร่างข้อเสนอกฎระเบียบห้ามสินค้าที่ ่ผลิตจากแรงงานบังคับวาง 

จำหน่ายในตลาด EU” ซึ่งครอบคลุมสินค้าทุกประเภทไม่ว่าสินค้าที่ผลิตใน EU หรือนำเข้า และไม่เจาะจงว่า 

สินค้านั้นมาจากบริษัท อุตสาหกรรมหรือประเทศใด โดยการตรวจสอบสินค้าขึ้นอยู่กับความเสี่ยงเป็นหลัก 

(risk-based approach) นั่นคือ สินค้าบางประเภทมีความเสี่ยงต่อการบังคับใช้แรงงานสูง  อาทิ สินค้า 

อุตสาหกรรม (เสื้อผ้า สิ่งทอ รองเท้า พรม ถุงมือยาง) สินค้าเกษตร (อ้อย ฝ้าย กาแฟ เนื้อวัว สินค้าประมง 

โกโก ้น้ำมันปาล์ม) แร่ธาตุ ถ่านหิน ทองคำและเพชร นอกจากนี้ สินค้าจากภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกมีความเสี่ยง 

ต่อการใช้แรงงานบังคับมากที่สุด หากกฎระเบียบใหม่ของ EU เริ่มมีผลบังคับใช้ ผู้ประกอบการที่ต้องการ 

จำหน่ายสินค้าในตลาด EU จำเป็นต้องพัฒนาความโปร่งใสของห่วงโซ่อุปทานและมีระบบกำกับดูแลกิจการ  

ที่ด ีเพ่ือรับรองว่าบริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบังคับใช้แรงงาน  

 ในอนาคตการค้ากับตลาด EU จะท้าทายยิ่งขึ้น เพราะนโยบาย green transition ที่ต้องการเปลี่ยน 

ยุโรปไปสู่ทิศทางที่มีความยืดหยุ่นและยั่งยืน ซึ่งจะทำให้สินค้า-บริการที่วางจำหน่ายในตลาด EU นอกจาก 

ต้องผลิตด้วยมาตรฐานคุณภาพและความปลอดภัยสูงแล้ว ยังต้องคำนึงถึงประเด็นอ่ืนๆ ร่วมด้วยไม่ว่าจะเป็น 

การปล่อยคาร์บอนต่ำ ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม ป่าไม้ ระบบนิเวศ ส่งเสริมสวัสดิภาพสัตว์ คุ้มครองแรงงานและ 

สิทธิมนุษยชนตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทาน แม้ว่าการพัฒนาการผลิตสินค้า-บริการไปสู่ทิศทางที่ยั่งยืนนี้จะทำให้ 

ผู้ประกอบการมีต้นทุนเพิ่มขึ้น แต่ในอีกด้านหนึ่ง ต้องมองว่าเป็นหนทางสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับสินค้า 

สร้างมูลค่าเพิ่ม และทำให้สินค้า-บริการได้รับการยอมรับจากผู้บริโภคทั้งในตลาด EU และตลาดโลก อีกทั้ง 

ยังดีต่อเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและสภาพภูมิอากาศ    

 

ฉบับท่ี 20 เดือนพฤศจิกายน 2565 
 

ที่มาข้อมูล : - Press release โดยคณะกรรมาธกิารยโุรปเร่ือง “Commission moves to ban products made with   forced labour on the EU 
market” เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2565 

 - Q&A โดยคณะกรรมาธิการยุโรปเร่ือง “Questions and Answers : Prohibition of products made by forced labour in the Union 
Market” เมื่อวันที ่14 กันยายน 2565  

 - บทความเร่ือง “EU set to ban forced labour products from the bloc’s market” จากเวปไซด์ www.euractive.com 

  

http://www.euractive.com/


No. 20 OAA Brussels

สปษ. สหภาพยโุรป เข้าร่วมการประชมุกับทมีประเทศไทยในสหภาพยโุรป 

• การประชุมคณะกรรมการบริหารทีมประเทศไทยร่วมกับสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิร์น ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565

• การประชุมคณะกรรมการบริหารทีมประเทศไทยร่วมกับสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด ประเทศสเปน
เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565

• การประชุมคณะกรรมการบริหารทีมประเทศไทยร่วมกับสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก
เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2565

โดย สปษ. สหภาพยุโรป ได้รายงานสถานการณ์การค้าสินค้าเกษตร และมาตรการของสหภาพยโุรป
ให้ที่ประชุมทราบ รวมถึงการร่วมกิจกรรมกับทีมประเทศไทยในปี 2566

November 2022
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สปษ. สหภาพยโุรป ประชมุรว่มกบั สอท. เบอรล์นิ

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 สปษ. สหภาพยุโรป ประชุมร่วมกับสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน 
เพ่ือหารือภาพรวมการด าเนินงานด้านการเกษตรของไทยในสหภาพยุโรป การส่งเสริมความมั่นคงทางอาหาร 
การเตรียมการส าหรับการประชุมรัฐมนตรีเกษตรโลก คร้ังที่ 15 และงาน INTERNATIONAL GREEN WEEK 
2023 ที่จะจัดขึ้นในเดือนมกราคม 2566 ณ กรุงเบอร์ลิน โดยมีนายณัฐวัฒน์ กฤษณามระ เอกอัครราชทูต ณ 
กรุงเบอร์ลิน เป็นประธานการประชุม ซึ่งจะมีมูลนิธิโครงการหลวง และ อ.ต.ก. เข้าร่วมในการประชาสัมพันธ์
สินค้าเกษตรไทยในงาน INTERNATIONAL GREEN WEEK ดังกล่าวด้วย
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สปษ. สหภาพยโุรป ประชมุรว่มกบั สนง. พาณิชยใ์นตา่งประเทศ ณ กรุงบรสัเซลส์
ภายใตน้โยบาย เกษตรผลติ-พาณชิยต์ลาด

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 สปษ. สหภาพยุโรป ประชุมร่วมกับ สนง. พาณิชย์ในต่างประเทศ
ณ กรุงบรัสเซลส์ เพ่ือหารือแนวทางการขยายตลาดสินค้าและบริการของไทยในต่างประเทศ และการด าเนินงาน
ร่วมกันในปีงบประมาณ 2566 ภายใต้นโยบาย เกษตรผลิต - พาณิชย์ตลาด

สปษ. สหภาพยโุรป เข้าร่วมการประชมุคณะกรรมการตดิตามและเสนอมาตรการแกไ้ขปัญหา
ราคายางและรักษาเสถยีรภาพราคายาง ครั้งที่ 5/2565

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 สปษ. สหภาพยุโรป เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการติดตามและเสนอ
มาตรการแก้ไขปัญหาราคายางและรักษาเสถียรภาพราคายาง คร้ังที่ 5/2565 โดยมีนายอลงกรณ์ พลบุตร
ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะประธานคณะกรรมการติดตามและเสนอ
มาตรการแก้ไขปัญหาราคายางและรักษาเสถียรภาพราคายาง เป็นประธานการประชุม

ผอ. สปษ. สหภาพยุโรป ได้รายงานสถานการณ์ยางพารา และมูลค่า/ปริมาณการส่งออกยางพารา
และผลิตภัณฑ์จากไทยไป EU พร้อมรายงานความคืบหน้าร่างกฎหมาย DEFORESTATION FREE PRODUCT
ต่อที่ประชุมในโอกาสดังกล่าวด้วย
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สปษ. สหภาพยโุรป ต้อนรบัคณะอาจารยจ์ากมหาวทิยาลยัทกัษิณ

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 ดร.พรเทพ ศรีธนาธร อัครราชทูต (ฝ่ายการเกษตร) และนางสาวมนัสนันท์ 
โชติจิราภิรมย์ เลขานุการเอก (ฝ่ายเกษตร) ส านักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจ าสหภาพยุโรป 
ได้มีโอกาสต้อนรับคณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยทักษิณ น าโดย รศ.ดร.สมัคร แก้วสุกแสงผู้รักษาการแทน
อธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม พร้อมด้วย ดร.ทิพย์ทิวา สัมพันธมิตร ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี 
ฝ่ายวิ จัยและนวัตกรรม เ พ่ือหารือแนวทางการพัฒนางานวิ จัยและนวัตกรรม ให้ตอบสนอง
ต่อตลาดผู้บริโภคในสหภาพยุโรป ทั้งนโยบายและแนวโนม้ทางการตลาดภายใต้ EUROPEAN GREEN DEAL

November 2022

กิจกรรมส าคญั

สปษ. สหภาพยโุรป เข้าร่วมงาน
วันคลา้ยวนัพระบรมราชสมภพพระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธเิบศร มหาภมูพิลอดลุยเดช

มหาราช บรมนาถบพิตร วันชาต ิและวนัพ่อแหง่ชาต ิ

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 สปษ. สหภาพยุโรป เข้าร่วมงานเลี้ยงรับรอง เนื่องในวันคล้าย
วันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ 
และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565 จัดโดยสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์

วารสาร ส านักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจ าสหภาพยุโรป ขอเชิญชวนนักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษาที่สนใจส่งบทความเกี่ยวกับด้านการเกษตรของสหภาพยุโรป ความยาวประมาณ 3 - 5 หน้า 
เพื่อร่วมการพิจารณาตีพิมพ์ ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามหรือส่งต้นฉบับเข้ารับการพิจารณาจากบรรณาธิการได้ทาง agrithai@agrithai.be

ขอเชิญร่วมส่งบทความลงตีพิมพ์ในวารสาร สปษ. สหภาพยุโรป
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