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1) สรุปรายงานปัญหาการนำเข้า/ส่งออกสินค้าเกษตรของไทย1 
ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563  

 สำหรับเดือนพฤศจิกายน 2563 สหภาพยุโรปแจ้งการตรวจพบปัญหาในสินค้าเกษตรและอาหารของไทย 
จำนวน 2 รายการ ดังนี้ 

1. รายงานการแจ้งเตือนหรือ Alert notifications (การตรวจสอบสินค้าที่มีการวางขายในท้องตลาด 
แล้ว) ไมพ่บสินคา้ที่มีปัญหาจากไทยในเดือนนี้  

2. รายงานการแจ้งข้อมูลหรือ Infomation notifications พบสินค้าที ่มีปัญหาจากไทย จำนวน 1 
รายการ ได้แก่ 

• เดนมาร์กตรวจพบสาร chlorpyrifos ซึ่งเป็นสารปราบศัตรูพืชตกค้างในใบมะกรูด  
 3. รายงานการควบคุม ณ ด่านนำเข้าหรือ Border Rejections พบสินค้าที่มีปัญหาจากไทย จำนวน 1 
รายการ ได้แก่ 

• เยอรมนีตรวจพบสารโลหะหนัก cadmium ตกค้างในปลาหมึกแช่แข็ง 

 
1 ข้อมูลจาก alert notifications , information notifications และ  border rejection (จากรายงาน Rapid Alert System ของ EU)  

Alert 
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2) สรุปรายงานปัญหาสินค้าเกษตรและอาหารใน EU 
ประจำเดือนพฤศจิกายน 25632 

 
 1. ภาพรวม ในเดือนพฤศจิกายน 2563 จากรายงานการแจ้งเตือน (Rapid Alert System) ของสหภาพ
ยุโรป (EU)3 พบสินค้าเกษตรและอาหารที่มีปัญหา จำนวน 541 รายการ4 แบ่งเป็น สินค้าท่ีวางขายในท้องตลาด
แล้ว (Alert notifications) จำนวน 268 รายการ สินค้าที่ยังไม่ได้วางขายในท้องตลาด (Information notification) 
จำนวน 148 รายการ และสินค้าที่ถูกควบคุม ณ ด่านนำเข้า (Border rejection) จำนวน 125 รายการ  

2. ประเภทสินค้าเกษตรและอาหารทีต่รวจพบปัญหาใน EU แยกรายละเอียดได้ ดังนี้   

 

 1) สินค้านำเข้าที่ถูกตรวจพบสารตกค้างต่าง ๆ จำนวน 358 รายการ (เดือนตุลาคม จำนวน 240 
รายการ) ทั้งนี้ รายละเอียดของการตรวจพบสารตกค้างต่าง ๆ ปรากฎในบทที่ 3 ว่าด้วย สรุปรายงานปัญหาสาร
ตกค้างใน EU เดือนพฤศจิกายน 2563 
 2) สินค้านำเข้าที่ถูกตรวจพบการปนเปื้อนของเชื้อจุลินทรีย์หรือสิ่งสกปรกต่าง ๆ (รวมถึงปรสิต ซาก
แมลง มูลสัตว์ อาหารเน่าเสีย อาหารเป็นพิษ และ diarrhoeic shellfish poisoning ประเภทต่าง ๆ) จำนวน  
99 รายการ (เดือนตุลาคม จำนวน 95 รายการ) แบ่งเป็น การตรวจพบเชื้อ Salmonella (69 รายการ) เชื้อ 
Listeria monocytogenes (11 รายการ) เชื้อ Escherichia coli (7 รายการ) เชื้อรา (3 รายการ) ซากแมลง (2 รายการ) 
และเชื้อ Bacillus cereus (2 รายการ) เชื้อ Vibrio parahaemolyticus (1 รายการ) เชื้อ Enterobacteriaceae 
(1 รายการ) เชื้อ Staphylococcus aureus (1 รายการ) สารชีวพิษ DSP (1 รายการ) และ novrovirus (1 
รายการ)  

3) สินค้านำเข้าที่ไม่ได้มาตรฐานด้านสุขอนามัยและอื่น ๆ จำนวน 84 รายการ (เดือนตุลาคม จำนวน 
67 รายการ) แบ่งเป็นปัญหาจากการควบคุมมาตรฐานด้านสุขอนามัย จำนวน 43 รายการ (อาทิ การควบคุม
อุณหภูมิไม่เหมาะสม สินค้าผ่านกระบวนการแปรรูปด้วยความร้อนไม่เพียงพอ novel food สินค้าที่ไม่ได้รับ

 
2 ข้อมูลจาก รายงาน “Alert notifications” และ “information notifications” (Rapid Alert System) จาก 
http://europa.eu.int/comm/food/food/rapidalert/archive_en.htm) 
3 จากระบบ Rapid Alert System ของ EU จะรวมการแจ้งจากประเทศนอร์เวย์และไอซ์แลนด์ด้วย 
4 การนับจำนวน ใช้พื้นฐานการนับ 1 รายการต่อ 1 ประเภทเท่านั้น  โดยใช้ รายการแรกที่แจ้งใน  reason for notifying และรายละเอียดทั้งหมด ยัง
ไม่รวมข้อมูลที่ EU แก้ไขเพิ่มเติมในภายหลัง           

http://europa.eu.int/comm/food/food/rapidalert/archive_en.htm
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อนุญาตให้วางจำหน่ายในตลาด ใบรับรองสุขอนามัยไม่ถูกต้อง และบรรจุภัณฑ์ชำรุด เป็นต้น) ส่วนประกอบใน
อาหารที่ไม่ได้แจ้งไว้ จำนวน 20 รายการ (อาท ิมัสตาร์ด ถั่วเหลือง กลูเต็น โปรตีนจากนม ถั่วอัลมอนด์ และนม 
เป็นต้น) การปนเปื้อนจากวัสดุที่ใช้สัมผัสอาหาร จำนวน 10 รายการ ฉลากสินค้าไม่ถูกต้อง จำนวน 6 รายการ   
และการปนเปื้อนจากเศษวัสดุต่าง ๆ จำนวน 5 รายการ (อาทิ เศษพลาสติก แก้ว เข็ม และเหล็ก เป็นต้น)  

3. ประเทศสมาชิก EU-27 ที่สำคัญที่แจ้งพบสินค้าที่มีปัญหา ณ ด่านนำเข้า (5 อันดับแรก) สรุปได้ดังนี้  

• บัลแกเรีย แจ้งพบสินค้าที่มีปัญหา จำนวน 40 
รายการ แบ่งเป ็นสารตกค้างจากสารปราบศัตรูพ ืช (39 
รายการ) และสารพิษจากเชื้อรา aflatoxins (1 รายการ) 

• สเปน จำนวน 22 รายการ แบ่งเป็นปัญหาจาก
การควบคุมมาตรฐานด้านสุขอนามัย (12 รายการ) สารสีหรือ
สารปรุงแต่งอาหารที่ไม่ได้รับอนุญาต (4 รายการ) สารพิษจาก
เชื้อรา aflatoxins (2 รายการ) และการปนเปื้อนจากวัสดุที่
สัมผัสอาหาร (1 รายการ) เชื้อ Salmonella (1 รายการ) สารปราบศัตรูพืช (1 รายการ) และฉลากสินค้าไม่
ถูกต้อง (1 รายการ)  

• เยอรมนี จำนวน 21 รายการ แบ่งเป็นเชื ้อ Salmonella (9 รายการ) สารพิษจากเชื ้อรา 
aflatoxins (9 รายการ) สารปราบศัตรูพืช (2 รายการ) และสารโลหะหนัก (1 รายการ)  

• สหราชอาณาจักร จำนวน 16 รายการ แบ่งเป็นสารสีหรือสารปรุงแต่งอาหารที่ไม่ได้รับอนุญาต  
(8 รายการ) สารพิษจากเชื้อรา aflatoxins (4 รายการ) และเชื้อ Salmonella (2 รายการ) สารเคมี (1 รายการ) 
และสารปราบศัตรูพืช (1 รายการ)  

• ฝรั่งเศส จำนวน 4 รายการ แบ่งเป็นสารพิษจากเชื้อรา aflatoxin (3 รายการ) และสารปราบ
ศัตรูพืช (1 รายการ)  
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 4. ประเทศคู่ค้า/ประเทศที่สาม5 ที่ถูกตรวจพบปัญหาในสินค้าเกษตรและอาหารในลำดับต้น ๆ ได้แก่  

• อินเดีย ถูกตรวจพบสินค้าที่มีปัญหามากที่สุดใน
เดือนนี้ จำนวน 151 รายการ แบ่งเป็นสารเคมี (146 รายการ) 
สารพิษจากเชื ้อรา aflatoxins (3 รายการ) เชื ้อ Salmonella  
(1 รายการ) และการควบคุมมาตรฐานด้านสุขอนามัย (1 รายการ) 

• ตุรก ีจำนวน 57 รายการ แบ่งเปน็สารปราบศัตรูพืช 
(40 รายการ) สารพิษจากเช ื ้อรา aflatoxins (13 รายการ) 
สารเคมี (2 รายการ) เชื ้อ Salmonella (1 รายการ) และการ
ควบคุมมาตรฐานด้านสุขอนามัย (1 รายการ)  

• เนเธอร์แลนด์ จำนวน 39 รายการ แบ่งเป็นสารเคมี (23 รายการ) เชื้อ Salmonella (4 รายการ) 
ส่วนประกอบในอาหารที่ไม่ได้แจ้งไว้ (3 รายการ) เชื้อ Listeria monocytogenes (2 รายการ) สารปราบศัตรูพืช 
(2 รายการ) การควบคุมมาตรฐานด้านสุขอนามัย (2 รายการ) การปนเปื้อนจากเศษวัสดุ (1 รายการ) สารสีที่
ไม่ไดแ้จ้งไว้ (1 รายการ) และปัญหาฉลากสินค้าไม่ถูกต้อง (1 รายการ)  

• ฝรั่งเศส จำนวน 34 รายการ แบ่งเป็นสารเคมี (16 รายการ) เชื้อ Salmonella (7 รายการ) เชื้อ 
Listeria monocytogenes (4 รายการ) ส่วนประกอบในอาหารที่ไม่ได้แจ้งไว้ (3 รายการ) การควบคุมมาตรฐาน
ด้านสุขอนามัย (1 รายการ) สารโลหะหนัก (1 รายการ) เชื้อ Escherichia coli (1 รายการ) และฉลากสินค้าไม่
ถูกต้อง (1 รายการ) 

• โปแลนด์ จำนวน 34 รายการ แบ่งเป็นเชื้อ Salmonella (26 รายการ) ส่วนประกอบในอาหาร 
ที่ไม่ได้แจ้งไว้ (3 รายการ) เชื้อ Listeria monocytogenes (2 รายการ) การปนเปื้อนจากเศษวัสดุ (1 รายการ) 
สารโลหะหนัก (1 รายการ) และการควบคุมมาตรฐานด้านสุขอนามัย (1 รายการ)  

• ไทย จำนวน 2 รายการ แบ่งเป็นสารโลหะหนัก (1 รายการ) และสารปราบศัตรูพืช (1 รายการ) 
ทั้งนี้ รายละเอียดปรากฎในบทที่ 1 ว่าด้วยสรุปรายงานปัญหาการนำเข้า/ส่งออกสินค้าเกษตรของไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5 ประเทศคู่ค้า โดยไม่รวมประเทศสมาชกิในกลุ่ม EU-27 
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3) สรุปรายงานปัญหาสารตกค้างในสหภาพยุโรป 
เดือนพฤศจิกายน 2563 

 

การตรวจพบสารตกค้างในสินค้าเกษตรและอาหารของสหภาพยุโรป (EU6) ปี 2563  
1. ภาพรวม จากรายงานการแจ้งเตือนสินค้าเกษตรและอาหารที ่มีปัญหาของ EU สำหรับเดือน 

พฤศจิกายน 25637 พบสารตกค้างในสินค้าเกษตรและอาหาร จำนวน 358 รายการ (เดือนตุลาคม จำนวน 240 
รายการ)  

2. รายการตรวจพบสารตกค้างในสินค้าเกษตรและอาหารที่สำคัญ สรุปได้ดังนี้   

 

 
6 ข้อมูลจากรายงาน “Alert Notifiction” และ  “information notification” Rapid Alert System  
http://europa.eu.int/comm/food/food/rapidalert/archive_en.htm)  
7 หมายเหตุ การนับจำนวนสารตกค้าง ใช้พื้นฐานการนับ 1 รายการต่อ 1 ประเภทสารตกค้างเท่านั้น  โดยใช้รายการแรกที่แจ้งใน reason for 
notifying และยังไม่รวมการปรับแก้ไขหรือยกเลิกภายหลัง 

http://europa.eu.int/comm/food/food/rapidalert/archive_en.htm
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 1) สารพิษจากเชื้อรา หรือสารตกค้าง mycotoxin จำนวน 30 รายการ (เดือนตุลาคม จำนวน 38 
รายการ) สินค้าท่ีมีปัญหาส่วนใหญ่มาจากประเทศตุรกี สหรัฐอเมริกา และอินเดีย  

 2) สารปรุงแต่งอาหารต่าง ๆ8 (food additive) จำนวน 20 รายการ (เดือนตุลาคม จำนวน 30 
รายการ) แบ่งเป็นปัญหาจากสารสี E102, E110, E124 ในปริมาณสูง (6 รายการ) สารปรุงแต่งอาหารที่ไม่ได้รับ
อนุญาต E210, E300, E385 (5 รายการ) สารสีที่ไม่ได้รับอนุญาต Orange II, E102, E153 (4 รายการ) สาร
ปรุงแต่งอาหาร E210, E300 ในปริมาณสูง (4 รายการ) และสารสี E129 ที่ไม่ได้แจ้งไว้ (1 รายการ) 
 3) สารตกค้างจากโลหะหนัก (heavy metals) ตรวจพบสารตกค้างประเภทโลหะหนัก จำนวน 19 
รายการ ลดลงจากเดือนที่ผ่านมา (เดือนตุลาคม จำนวน 20  รายการ) แบ่งเป็นสารตกค้างจากสารปรอท สาร
แคดเมียม และสารตะก่ัว  

Heavy Metals (Nov 2020) 
Mercury Cadmium Lead Total 

11 6 2 19 

 4) สารปราบศัตรูพืช (Pesticide residues) (ทั้งที่เกินปริมาณที่ EU กำหนด และที่ไม่อนุญาตให้ใช้) 
จำนวน 62 รายการ (เดือนตุลาคม จำนวน 118 รายการ)  

Pesticide residues (Nov 2020) 
1 acetamiprid and unauthorised substance anthraquinone 

in green tea  
24 pyridaben, acetamiprid and formetanate and unauthorised 

substance chlorpyrifos-methyl in peppers  

2 acetamiprid in green tea 25 pyridaben, acetamiprid and clothianidin in peppers 

3 acetamiprid in grapes (2 รายการ) 26 pyridaben in peppers (2 รายการ) 

4 buprofezin and thiamethoxam and unauthorised 
substances profenofos, triazophos and tricyclazole in 
rice bran  

27 pyridaben and unauthorised substance chlorpyrifos-methyl in 
peppers 

5 buprofezin and unauthorised substance chlorpyrifos in 
oranges  

28 pyridaben and unauthorised substance fenvalerate in oranges  

6 buprofezin and acetamiprid in pomegranates 29 pyridaben and fosthiazate in peppers 

7 chlormequat in pears  30 chlorothalonil in mukunuwenna  

8 chlorothalonil in gotu kola  31 too high content of cyanide in apricot kernels  

9 thiophanate-methyl and unauthorised substances 
chlorpyrifos and carbendazim in vine leaves   

32 triadimenol, tebuconazole and triadimefon and unauthorised 
substance chlorpyrifos in dried pepper  

10 chlorpyrifos-methyl, pyridaben and tau-fluvalinate in 
peppers 

33 chlorpyrifos-methyl and pyridaben in peppers  
(2 รายการ)  

11 unauthorised substance carbendazim in basmati rice  34 unauthorised substance chlorpyrifos in lime leaves  

 
8 รวมสารปรุงแต่งอาหารสัตว์ (feed additive) ด้วย 

Country of Origin Turkey U.S.A. India others Total 
Mycotoxin 
(Nov 2020) 

13 5 3 9 30 
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Pesticide residues (Nov 2020) 
12 cypermethrin and unauthorised substances 

methamidophos and acephate in chilli peppers  
35 unauthorised substance chlorpyrifos in green coffee beans  

13 cypermethrin in peppers  36 unauthorised substance chlorpyrifos in peppers 

14 unauthorised substance chlorpyrifos-methyl in peppers 
(6 รายการ) 

37 unauthorised substance chlorpyrifos-methyl in fresh peppers  

15 esfenvalerate in oranges  38 unauthorised substance chlorpyrifos-methyl  in oranges  

16 esfenvalerate in pomegranate 39 deltamethrin in mandarines 

17 flonicamid in peppers  40 unauthorised substance dithiocarbamates in broccoli 

18 flonicamid in cherry tomatoes  41 unauthorised substance profenofos in centella asiatica  

19 fumonisins in shelled groundnuts  42 unauthorised substance iprodione in rosé wine  

20 high content of cyanide  in cassava flour (2 รายการ) 43 unauthorised substance omethoate in peppers  

21 pirimiphos-methyl, pyridaben, acetamiprid and 
formetanate and unauthorised substance chlorpyrifos-
methyl in peppers  

44 unauthorised substance fenvalerate in oranges  
(5 รายการ) 

22 prochloraz in mandarins (4 รายการ) 45 unauthorised substance tricyclazole in basmati rice  

23 prochloraz and unauthorised substances chlorpyrifos 
and chlorpyrifos-methy in oranges  

46 unauthorised substances chlorpyrifos and fenvalerate in 
oranges 

 5) สารตกค้างจากยาที่ใช้รักษาโรคสัตว์และยาปฏิชีวนะ  (Residues of Veterinary medicinal 
products) จำนวน 1 รายการ (เดือนตุลาคม จำนวน 3 รายการ) ได้แก่ ยารักษาโรคสัตว์ dexamethasone ใน
ปริมาณเกินกว่าค่า MRL ที่กำหนดไว้ (1 รายการ)  

 6) สารตกค้างจากการปนเปื ้อนของสารเคมีอื ่น  ๆ (Chemical contamination) จำนวน 226 
รายการ (เดือนตุลาคม จำนวน 31 รายการ) แบ่งเป็นสาร ethylene oxide สาร sulphite และสาร 2,4-
dinitrophenol (DNP) ที่เหลือเป็นสารตกค้างจากสารเคมีอื่น ๆ เช่น สาร dioxins สาร cannabidiol (CBD) 
และสาร pyrrolizidine alkaloids เป็นต้น 

 

 

 

 

 3. สารตกค้างในสินค้าเกษตรและอาหารจากประเทศไทย จำนวน 2 รายการ ได้แก่ สารโลหะหนัก  
(1 รายการ) และสารปราบศัตรูพืช (1 รายการ) รายละเอียดปัญหาสารตกค้างอื่น ๆ ของสหภาพยุโรปทั้งหมด 
และรายละเอียดของสารตกค้างในสินค้าเกษตรและอาหารของไทยสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ 
https://webgate.ec.europa.eu/rasff-window/portal/   

 
 
 

Chemical contamination (other) 
Nov 2020 

ethylene oxide sulphite 
2,4-dinitrophenol 

(DNP) 
others Total 

198 5 4 19 226 

https://webgate.ec.europa.eu/rasff-window/%20portal/
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1. กราฟสะสม : จำนวนรายการสินค้าที่สหภาพยุโรป (EU) ตรวจพบว่ามีปัญหาในปี 2563 
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2. กราฟสะสม : ประเทศสมาชิก EU 10 ลำดับแรก ที่ตรวจพบปัญหาสินค้าในกลุ่มต่าง ๆ ระหว่างเดือน 

ม.ค.-  พ.ย. 2563 (แบ่งตามประเภทความเสี่ยง)    
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3. กราฟรายเดือน : จำนวนรายการสินค้าที่ทาง EU ตรวจพบว่ามีปัญหาเดือนต ุลาคม 2563  
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4. กราฟรายเดือน : ประเทศสมาชิก EU 10 ลำดับแรกที่ตรวจพบปัญหาสินค้าในกลุ่มต่าง ๆ เดือนพฤศจิกายน 
2563 (แบ่งตามประเภทความเสี่ยง) 
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5. กราฟสะสม : สินค้าจากประเทศไทยที่ EU ตรวจพบว่ามีปัญหาเทียบกับยอดการส่งออกระหว่างเดือน 
มกราคม – ตุลาคม 2562 และ 2563 

จำนวนรายการสินค้าเกษตรจากประเทศไทยที่ EU ตรวจพบว่ามีปัญหาในรายงาน RASFF 
เปรียบเทียบระหว่างเดือนมกราคม - ตุลาคม 2562 และ 2563 

มูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตรของประเทศไทยไป EU  
(ระหว่างเดือนมกราคม - ตุลาคม 2562 และ 2563)  

มูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมการเกษตรของไทยไปยัง EU ระหว่างเดือน
มกราคม – ตุลาคม 2563 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปี 2562 พบว่า มูลค่าการส่งออกลดลง 371.6 
ล้านเหรียญสหรัฐ หรือ -12.5% ส่วนจำนวนสินค้าจากไทยที่ถูก EU ตรวจพบปัญหาตามรายงาน RASFF มี
จำนวนเพ่ิมข้ึนจาก 32 รายการ เป็น 36 รายการ9   
 

 

 
9 จำนวนดังกล่าวไม่รวมสินค้าที่เป็นอปุกรณ์เครื่องใช้ที่สัมผัสกับอาหาร 


