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สรุปรายงานปัญหาการนำเข้า/ส่งออกสินค้าเกษตรของไทย1 
ประจำเดือนธันวาคม 2563  

 สำหรับเดือนธันวาคม 2563 สหภาพยุโรป (รวมถึงสหราชอาณาจักร) แจ้งการตรวจพบปัญหาในสินค้า
เกษตรและอาหารของไทย จำนวน 5 รายการ ดังนี้ 

1. รายงานการแจ้งเตือนหรือ Alert notifications (การตรวจสอบสินค้าที่มีการวางขายในท้องตลาดแล้ว) 
ไมพ่บสินคา้ที่มีปัญหาจากไทยในเดือนนี้  

2. รายงานการแจ้งข้อมูลหรือ Infomation notifications พบสินค้าที่มีปัญหาจากไทย จำนวน 3 
รายการ ได้แก่ 

• สหราชอาณาจักรตรวจพบเชื้อ Salmonella และเชื้อ Escherichia coli ในใบพลู (2 รายการ) 
• เยอรมนีตรวจพบ carbendazim ซึ่งเป็นสารปราบศัตรูพืช ตกค้างในแก้วมังกร  

3. รายงานการควบคุม ณ ด่านนำเข้าหรือ Border Rejections พบสินค้าที่มีปัญหาจากไทย จำนวน 2 
รายการ ได้แก่ 

• อิตาลีตรวจพบ cadmium ซึ่งเป็นโลหะหนัก ตกค้างในปลาหมึกทั้งตัวและหนวดปลาหมึกแช่แข็ง 
(2 รายการ) 

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

Alert 
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สรุปรายงานปัญหาสินค้าเกษตรและอาหารในสหภาพยุโรป 
ประจำเดือนธันวาคม 25632 

 1. ภาพรวม ในเดือนธันวาคม 2563 จากรายงานการแจ้งเตือน (Rapid Alert System) ของสหภาพ
ยุโรป (EU)3 พบสินค้าเกษตรและอาหารที่มีปัญหา จำนวน 512 รายการ4 แบ่งเป็น สินค้าที่วางขายในท้องตลาด
แล้ว (Alert notifications) จำนวน 239 รายการ สินค้าที่ยังไม่ได้วางขายในท้องตลาด (Information notification) 
จำนวน 142 รายการ และสินค้าท่ีถูกควบคุม ณ ด่านนำเข้า (Border rejection) จำนวน 131 รายการ  

2. ประเภทสินค้าเกษตรและอาหารทีต่รวจพบปัญหาใน EU แยกรายละเอียดได้ ดังนี้   

 
 1) สินค้านำเข้าที่ถูกตรวจพบสารตกค้างต่าง ๆ จำนวน 347 รายการ (เดือนพฤศจิกายน จำนวน 358 
รายการ) ทั้งนี้ รายละเอียดของการตรวจพบสารตกค้างต่าง ๆ ปรากฎในบทที่ 3 ว่าด้วย สรุปรายงานปัญหาสาร
ตกค้างในสหภาพยุโรป เดือนธันวาคม 2563 
 2) สินค้านำเข้าที่ถูกตรวจพบการปนเปื้อนของเชื้อจุลินทรีย์หรือสิ่งสกปรกต่าง ๆ (รวมถึง การตรวจ
พบปรสิต ซากแมลง มูลสัตว์ อาหารเน่าเสีย อาหารเป็นพิษ และ diarrhoeic shellfish poisoning ประเภท
ต่าง ๆ)  จำนวน 91 รายการ (เดือนพฤศจิกายน จำนวน 99 รายการ) แบ่งเป็น การตรวจพบเชื้อ Salmonella 
(69 รายการ) เชื้อ Listeria monocytogenes (9 รายการ) เชื้อ Escherichia coli (5 รายการ) เชื้อรา ergot  
(2 รายการ) norovirus (1 รายการ) เชื้อ Enterobacteriaceae (1 รายการ) ปรสิต (1 รายการ) และเชื้อรา 
และเชื้อจุลินทรีย์อ่ืน ๆ (3 รายการ)   
 3) สินค้านำเข้าที่ไม่ได้มาตรฐานด้านสุขอนามัยและอ่ืน ๆ จำนวน 74 รายการ (เดือนพฤศจิกายน 
จำนวน 84 รายการ) แบ่งเป็น ปัญหาจากการควบคุมมาตรฐานด้านสุขอนามัย จำนวน 33 รายการ ปัญหาจาก
ส่วนประกอบในอาหารที่ไม่ได้แจ้งไว้ จำนวน 13 รายการ การปนเปื้อนจากเศษวัสดุต่าง ๆ จำนวน 12 รายการ 
การปนเปื้อนจากวัสดุที่ใช้สัมผัสอาหาร จำนวน 10 รายการ และฉลากสินค้าไม่ถูกต้อง จำนวน 6 รายการ  

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

• บัลแกเรีย แจ้งพบปัญหา จำนวน 32 รายการ แบ่งเป็น 
สารปราบศัตรูพืช (27 รายการ) และสารพิษจากเชื้อรา aflatoxins 
(5 รายการ) 

• เยอรมนี แจ้งพบปัญหา จำนวน 24 รายการ แบ่งเป็น
สารพิษจากเชื้อรา aflatoxins (16 รายการ) เชื้อ Salmonella (7 
รายการ) และสารปราบศัตรูพืช (1 รายการ)  

• สหราชอาณาจักร แจ้งพบปัญหา จำนวน 11 รายการ 
แบ่งเป็น การควบคุมมาตรฐานด้านสุขอนามัย (7 รายการ) สารสีในปริมาณสูง (3 รายการ) และสารพิษจากเชื้อ
รา aflatoxins (1 รายการ)  

• เนเธอร์แลนด์ แจ้งพบปัญหา จำนวน 10 รายการ แบ่งเป็น สารพิษจากเชื้อรา aflatoxins (8 
รายการ) เชื้อ Salmonella (1 รายการ) และเชื้อรา (1 รายการ)  

• อิตาลี แจ้งพบปัญหา จำนวน 9 รายการ แบ่งเป็น สารพิษจากเชื้อรา aflatoxin (3 รายการ)  
การควบคุมมาตรฐานด้านสุขอนามัย (3 รายการ) สารโลหะหนัก (2 รายการ) และฉลากสินค้าไม่ถูกต้อง  
(1 รายการ)  
 4. ประเทศคู่ค้า/ประเทศที่สาม5 ที่ถูกตรวจพบปัญหาสินค้าเกษตรและอาหารในลำดับต้น ๆ ในเดือน
ธันวาคม 2563 ได้แก่  

• อินเดีย ถูกตรวจพบปัญหามาก จำนวน 118 รายการ 
แบ่งเป็นสารเคมี (111 รายการ) สารพิษจากเชื้อรา aflatoxins  
(2 รายการ) สารปราบศัตรูพืช (2 รายการ) การควบคุมมาตรฐานด้าน
สุขอนามัย (2 รายการ) และเชื้อ Salmonella (1 รายการ)  

• ตุรกี จำนวน 83 รายการ แบ่งเป็น สารปราบศัตรูพืช 
(43 รายการ) สารพิษจากเชื้อรา aflatoxins (29 รายการ) สารเคมี 

 
5 ประเทศคู่ค้า โดยไม่รวมประเทศสมาชกิในกลุ่ม EU-27 
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(5 รายการ) การควบคุมมาตรฐานด้านสุขอนามัย (3 รายการ) ส่วนประกอบในอาหารที่ไม่ได้แจ้งไว้ (1 รายการ) 
เชื้อรา Cladosporium (1 รายการ) และฉลากสินค้าไม่ถูกต้อง (1 รายการ) 

• เยอรมนี จำนวน 28 รายการ แบ่งเป็น สารเคมี (12 รายการ) เชื้อ Salmonella (7 รายการ)  
การปนเปื้อนจากเศษวัสดุ (3 รายการ) ส่วนประกอบในอาหารที่ไม่ได้แจ้งไว้ (3 รายการ) เชื้อรา (1 รายการ)  
การควบคุมมาตรฐานด้านสุขอนามัย (1 รายการ) และสารโลหะหนัก (1 รายการ) 

• เนเธอร์แลนด์ จำนวน 27 รายการ แบ่งเป็น สารเคมี (9 รายการ) เชื้อ Salmonella (7 รายการ) 
การปนเปื้อนจากเศษวัสดุ (2 รายการ) ฉลากสินค้าไม่ถูกต้อง (2 รายการ) การควบคุมมาตรฐานด้านสุขอนามัย 
(2 รายการ) เชื้อ Listeria monocytogenes (1 รายการ) ส่วนประกอบในอาหารที่ไม่ได้แจ้งไว้ (1 รายการ) สาร
สีทีไ่ม่ได้รับอนุญาต (1 รายการ) สารโลหะหนัก (1 รายการ)  และสารปราบศัตรูพืช (1 รายการ) 

• ฝรั่งเศส จำนวน 25 รายการ แบ่งเป็น สารเคมี (11 รายการ) เชื้อ Salmonella (5 รายการ)  
การควบคุมมาตรฐานด้านสุขอนามัย (2 รายการ) การปนเปื้อนจากเศษวัสดุ (2 รายการ) และ เชื้อ Listeria 
monocytogenes (2 รายการ) ปรสิต (1 รายการ) สารพิษจากเชื้อรา aflatoxins (1 รายการ) และส่วนประกอบ 
ในอาหารที่ไม่ได้แจ้งไว้ (1 รายการ)  

• โปแลนด์ จำนวน 25 รายการ แบ่งเป็น เชื้อ Salmonella (19 รายการ) เชื้อ Listeria monocytogenes 
(2 รายการ) สารเคมี (1 รายการ) สารปราบศัตรูพืช (1 รายการ) การปนเปื้อนจากเศษวัสดุ (1 รายการ) และ 
เชื้อรา ergot (1 รายการ) 

• ไทย มีสินค้าที่มีปัญหา จำนวน 5 รายการ แบ่งเป็น ปัญหาจากเชื้อ Salmonella (2 รายการ) สาร
โลหะหนัก (2 รายการ) และสารปราบศัตรูพืช (1 รายการ) ทั้งนี้ รายละเอียดปรากฎในบทที่ 1 ว่าด้วยสรุป
รายงานปัญหาการนำเข้า/ส่งออกสินค้าเกษตรของไทย 
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สรุปรายงานปัญหาสารตกค้างในสหภาพยุโรป 
เดือนธันวาคม 2563 

 

การตรวจพบสารตกค้างในสินค้าเกษตรและอาหารของสหภาพยุโรป (EU6) ปี 2563  
1. ภาพรวม จากรายงานการแจ้งเตือนสินค้าเกษตรและอาหารที่มีปัญหาของ EU สำหรับเดือนธันวาคม 

25637 พบสารตกค้างในสินค้าเกษตรและอาหาร จำนวน 347 รายการ (เดือนพฤศจิกายน จำนวน 358 
รายการ)  

2. รายการตรวจพบสารตกค้างในสินค้าเกษตรและอาหารที่สำคัญ 

 1) สารพิษจากเชื้อรา หรือสารตกค้าง mycotoxin จำนวน 59 รายการ (เดือนพฤศจิกายน จำนวน 
30 รายการ) สินค้าท่ีมีปัญหาส่วนใหญ่มาจากประเทศตุรก ีสหรัฐอเมริกา และจอร์เจีย  

 
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 

Country of Origin Turkey U.S.A. Georgia Others Total 
Mycotoxin 
(Dec 2020) 

29 8 3 19 59 

http://europa.eu.int/comm/food/food/rapidalert/archive_en.htm
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 2) สารปรุงแต่งอาหารต่าง ๆ8 (food additive) จำนวน 9 รายการ (เดือนพฤศจิกายน จำนวน 20 
รายการ) แบ่งเป็น การตรวจพบสารปรุงแต่งอาหาร E1520, E200, E300 (4 รายการ) ในปริมาณสูง สารสีที่
ไม่ได้รับอนุญาต Rhodamine B, E102, E110, E133, E127 (3 รายการ) และสารสี E102, E110, E129, 
E133 ในปริมาณสูง (2 รายการ)  
 3) สารตกค้างจากโลหะหนัก (heavy metals) จำนวน 13รายการ (เดือนพฤศจิกายน จำนวน 19 
รายการ) แบ่งเป็น สารปรอท สารแคดเมียม สารหนู สารตะกั่ว และเงิน 

Heavy Metals (Dec 2020) 
Mercury Cadmium Arsenic Lead Silver Total 

7 3 1 1 1 13 

 4) สารตกค้างจากยาปราบศัตรูพืช (Pesticide residues) (ทั้งที่เกินปริมาณที่ EU กำหนด และที่ไม่
อนุญาตให้ใช้) จำนวน 62 รายการ (เดือนพฤศจิกายน จำนวน 62 รายการ)  

Pesticide residues (Dec 2020) 
1 acetamiprid, lambda-cyhalothrin and imidacloprid 

and unauthorised substances diafenthiuron, 
tolfenpyrad and dinotefuran in tea 

23 unauthorised substance chlorpyrifos in lemons 
(3 รายการ) 

2 acetamiprid and unauthorised substance 
chlorpyrifos-methyl in peppers (2 รายการ) 

24 thiophanate-methyl and unauthorised substance 
chlorpyrifos in grape leaves 

3 pyridaben in fresh peppers 25 unauthorised substance carbendazim in dragon fruit 

4 acetamiprid in peppers 26 unauthorised substance chlorpyrifos in birdfeed 

5 acetamiprid in white seedless grapes 27 unauthorised substance chlorpyrifos in dried peppers 

6 buprofezin, acetamiprid, deltamethrin, 
thiophanate-methyl, esfenvalerate, azoxystrobin, 
boscalid and pyraclostrobin and unauthorised 
substance carbendazim in pomegranates 

28 acetamiprid, propiconazole, thiamethoxam, clothianidin 
and imidacloprid and unauthorised substances 
chlorpyrifos, carbendazim and tricyclazole in ground 
cumin 

7 buprofezin and unauthorised substance 
chlorpyrifos-methyl in oranges 

29 unauthorised substance chlorpyrifos in coffee beans 
(2 รายการ) 

8 chlorothalonil in tea 30 unauthorised substance chlorpyrifos in cocoa beans 
9 dimethomorph in vine leaves in brine 31 unauthorised substance chlorpyrifos in pomegranates 

10 dodine in pears 32 unauthorised substance chlorpyrifos in fresh peppers 

11 flonicamid in fresh peppers  (3 รายการ) 33 fumonisins in organic corn waffles 
12 unauthorised substance chlorpyrifos in dried black 

fungus 
34 unauthorised substance chlorpyrifos-methyl in sweet 

peppers 
13 pirimiphos-methyl and unauthorised substances 

chlorpyrifos--methyl in lemons and chlorpyrifos in 
grapefruits 

35 penconazole, lufenuron, propiconazole and lambda-
cyhalothrin and unauthorised substance chlorpyrifos in 
grape leaves 

14 malathion and unauthorised substance 
chlorpyrifos-methyl in peppers 

36 unauthorised substance chlorpyrifos-methyl in 
mandarines (2 รายการ) 

15 methiocarb in red peppers 37 unauthorised substance chlorpyrifos-methyl in grapefruits 

 
8 รวมสารปรุงแต่งอาหารสัตว์ (feed additive) ด้วย 
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Pesticide residues (Dec 2020) 
16 unauthorised substance chlorpyrifos-methyl in 

lemons (4 รายการ) 
38 unauthorised substance chlorpyrifos-methyl in peppers 

(7 รายการ) 
17 lambda-cyhalothrin and unauthorised substances 

chlorpyrifos and tolfenpyrad in green tea 
39 unauthorised substance chlorpyrifos-methyl in sweet 

peppers 
18 prochloraz and unauthorised substance 

chlorpyrifos-methyl in oranges 
40 unauthorised substance tetramethrin in integral carnaroli 

rice 
19 prochloraz in lemons (3 รายการ) 41 unauthorised substance tricyclazole in jasmine rice 
20 prochloraz in oranges 42 prochloraz in grapefruits 
21 unauthorised substances chlorpyrifos and 

chlorpyrifos-methyl in lemons (2 รายการ) 
43 unauthorised substances omethoate and dimethoate in 

long green beans 
22 pirimiphos-methyl in organic chickpea flour 

 5) สารตกค้างจากยาที่ใช้รักษาโรคสัตว์และยาปฏิชีวนะ (Residues of Veterinary medicinal 
products) จำนวน 3 รายการ (เดือนพฤศจิกายน จำนวน 1 รายการ) ได้แก่ ยารักษาโรคสัตว์ที่ไม่ได้รับอนุญาต 
enrofloxacin (1 รายการ) ยาปฏิชีวนะกลุ่ม Beta-lactams (1 รายการ) และยารักษาโรคสัตว์ oxytetracycline ใน
ปริมาณเกินกว่าค่า MRL ที่กำหนดไว้ (1 รายการ)  

6) สารตกค้างจากการปนเปื้อนของสารเคมี อ่ืน  ๆ (Chemical contamination) จำนวน 201 
รายการ (เดือนพฤศจิกายน จำนวน 226 รายการ) แบ่งเป็น สารตกค้างจากสาร ethylene oxide สาร 
sulphite และกรดไขมันทรานส์ (trans fatty acids) ที่ เหลือเป็นสารตกค้างจากสารเคมี อ่ืนๆ เช่น สาร 
pyrrolizidine alkaloids สาร 2-chloroethanol และสาร acrylamide เป็นต้น 

 

 

 

 
 3. สารตกค้างในสินค้าเกษตรและอาหารจากประเทศไทย พบปัญหาสารตกค้างในสินค้าจากประเทศไทย 
จำนวน 3 รายการ ได้แก่ สารตกค้างจากสารโลหะหนัก (2 รายการ) และสารตกค้างจากสารปราบศัตรูพืช (1 
รายการ) รายละเอียดปัญหาสารตกค้างอ่ืน ๆ ของสหภาพยุโรปทั้งหมด และรายละเอียดของสารตกค้างใน
สินค้าเกษตรและอาหารของไทยสามารถศึกษาข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่เว็บไซต์ 
https://webgate.ec.europa.eu/rasff-window/portal/   
 
 
 
 
 
 

Chemical contamination (others) 
Dec 2020 

ethylene oxide sulphite trans fatty acids others Total 

154 6 4 37 201 

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

ม.ค.-  ธ.ค. 2563 (แบ่งตามประเภทความเสี่ยง)    
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3. กราฟรายเดือน : จำนวนรายการสินค้าที่ทาง EU ตรวจพบว่ามีปัญหาเดือนธันวาคม 2563  
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4. กราฟรายเดือน : ประเทศสมาชิก EU 10 ลำดับแรกที่ตรวจพบปัญหาสินค้าในกลุ่มต่าง ๆ เดือนธันวาคม 
2563 (แบ่งตามประเภทความเสี่ยง) 
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5. กราฟสะสม : สินค้าจากไทยที่ EU ตรวจพบปัญหา เทียบกับยอดการส่งออกระหว่างเดือน มกราคม – 
พฤศจิกายน 2562 และ 2563 

จำนวนรายการสินค้าเกษตรจากประเทศไทยที่ EU ตรวจพบว่ามีปัญหาในรายงาน RASFF 
เปรียบเทียบระหว่างเดือนมกราคม - พฤศจิกายน 2562 และ 2563 

 
มูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตรของประเทศไทยไป EU  

(ระหว่างเดือนมกราคม - พฤศจิกายน 2562 และ 2563)  

มูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมการเกษตรของไทยไป EU ระหว่างเดือน
มกราคม – พฤศจิกายน 2563 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปี 2562 พบว่า มูลค่าการส่งออกลดลง 
387.1 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือ -12% ส่วนจำนวนสินค้าจากไทยที่ถูก EU ตรวจพบปัญหาตามรายงาน RASFF  
มีจำนวนเพ่ิมข้ึนจาก 34 รายการ เป็น 38 รายการ9   

 
9 จำนวนดังกล่าวไม่รวมสินค้าที่เป็นอปุกรณ์เครื่องใช้ที่สัมผัสกับอาหาร 


