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1) สรุปรายงานปัญหาการนำเข้า/ส่งออกสินค้าเกษตรของไทย1 
ประจำเดือนมกราคม 2564  

 สำหรับเดือนมกราคม 2564 สหภาพยุโรปแจ้งการตรวจพบปัญหาในสินค้าเกษตรและอาหารของไทย 
จำนวน 3 รายการ ดังนี้ 

1. รายงานการแจ้งเตือนหรือ Alert notifications (การตรวจสอบสินค้าที่มีการวางขายในท้องตลาดแล้ว) 
ไมพ่บสินคา้ที่มีปัญหาจากไทยในเดือนนี้  
 2. รายงานการแจ้งข้อมูลหรือ Infomation notifications พบสินค้าที่มีปัญหาจากไทย จำนวน 2 รายการ 
ได้แก่ 

• เดนมาร์กตรวจพบสาร carbofuran และสาร chlorpyrifos ซึ่งเป็นสารปราบศัตรูพืช ตกค้างในผักชีลาว 
• เยอรมนีตรวจพบสาร carbofuran และสาร carbendazim ซึ่งเป็นสารปราบศัตรูพืช ตกค้างในถั่วพลู  

 3. รายงานการควบคุม ณ ด่านนำเข้าหรือ Border Rejections พบสินค้าที่มีปัญหาจากไทย จำนวน 1 
รายการ ได้แก่ 

• เยอรมนตีรวจพบ cadmium ซึ่งเป็นโลหะหนัก ตกค้างในปลาหมึกแช่แข็ง  

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

Alert 
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2) สรุปรายงานปัญหาสินค้าเกษตรและอาหารในสหภาพยุโรป 
ประจำเดือนมกราคม 25642 

 
 1. ภาพรวม ในเดือนมกราคม 2564 จากรายงานการแจ้งเตือน (Rapid Alert System) ของสหภาพยุโรป 
(EU)3 พบสินค้าเกษตรและอาหารที่มีปัญหา จำนวน 320 รายการ4 แบ่งเป็น สินค้าที่วางขายในท้องตลาดแล้ว 
(Alert notifications) จำนวน 92 รายการ สินค้าที่ยังไม่ได้วางขายในท้องตลาด (Information notification) จำนวน 
104 รายการ และสินค้าที่ถูกควบคุม ณ ด่านนำเข้า (Border rejection) จำนวน 124 รายการ  
 2. ประเภทสินค้าเกษตรและอาหารที่ตรวจพบปัญหาใน EU ในเดือนมกราคม 2564 แยกรายละเอียดได้ ดังนี้   

 
 1) สินค้านำเข้าทีถู่กตรวจพบสารตกค้างต่าง ๆ จำนวน 225 รายการ (เดือนธันวาคม 2563 จำนวน 347 
รายการ) ทั้งนี้ รายละเอียดของการตรวจพบสารตกค้างต่าง ๆ ปรากฎในบทที่ 3 ว่าด้วย สรุปรายงานปัญหาสาร
ตกค้างใน EU เดือนมกราคม 2564 
 2) สินค้านำเข้าที่ถูกตรวจพบการปนเปื้อนของเชื้อจุลินทรีย์หรือสิ่งสกปรกต่าง ๆ จำนวน 69 รายการ 
(เดือนธันวาคม 2563 จำนวน 91 รายการ) แบ่งเป็น การตรวจพบเชื้อ Salmonella (50 รายการ) เชื้อ Listeria 
monocytogenes (5 รายการ) เชื้อรา (2 รายการ) เชื้อ Escherichia coli (2 รายการ) ซากแมลง (2 รายการ) 
และเชื้อ Enterobacteriaceae (2 รายการ) ส่วนที่เหลือเป็นการตรวจพบอาหารเน่าเสีย ไวรัสตับอักเสบชนิดเอ 
สารชีวพิษ DSP และเชื้อจุลินทรีย์อ่ืน ๆ (6 รายการ)   
 3) สินค้านำเข้าที่ไม่ได้มาตรฐานด้านสุขอนามัยและอื่น ๆ จำนวน 26 รายการ (เดือนธันวาคม 2563 
จำนวน 74 รายการ) แบ่งเป็น ปัญหาจากการควบคุมมาตรฐานด้านสุขอนามัย จำนวน 13 รายการ การ
ปนเปื้อนจากเศษวัสดุต่าง ๆ จำนวน 6 รายการ การปนเปื้อนจากวัสดุที่ใช้สัมผัสอาหาร จำนวน 6 รายการ และ
ปัญหาจากส่วนประกอบในอาหารที่ไม่ได้แจ้งไว้ จำนวน 1 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 แจ้งพบ จำนวน 59 รายการ โดยเป็นการ
ตรวจพบสารตกค้างจากสารปราบศัตรูพืชทั้งหมด  

• เนเธอร์แลนด์ แจ้งพบ จำนวน 16 รายการ แบ่งเป็น
สารพิษจากเชื้อรา aflatoxins (7 รายการ) เชื้อ Salmonella 
(4 รายการ) สารปราบศัตรูพืช (2 รายการ) สารสีที ่ไม่ได้รับ
อนุญาต (1 รายการ) การควบคุมมาตรฐานด้านสุขอนามัย  
(1 รายการ) และอาหารเน่าเสีย (1 รายการ)  

• เยอรมนี แจ้งพบ จำนวน 11 รายการ แบ่งเป็น เชื้อ Salmonella (7 รายการ) สารพิษจากเชื้อรา 
aflatoxins (2 รายการ) สารโลหะหนัก (1 รายการ) และสารปราบศัตรูพืช (1 รายการ)  

• สเปน แจ้งพบ จำนวน 11 รายการ แบ่งเป็น การควบคุมมาตรฐานด้านสุขอนามัย (3 รายการ) เชื้อ 
Salmonella (3 รายการ) สารพิษจากเชื้อรา aflatoxins (3 รายการ) สารปรุงแต่งอาหารในปริมาณสูง (1 รายการ) 
และสารเคมี (1 รายการ)   

• เบลเยี่ยม แจ้งพบ จำนวน 8 รายการ แบ่งเป็น สารเคมี (4 รายการ) สารปราบศัตรูพืช (3 รายการ) 
และสารพิษจากเชื้อรา aflatoxin (1 รายการ)  
 4. ประเทศคู่ค้า/ประเทศที่สาม5 ที่ถูกตรวจพบปัญหาในสินค้าเกษตรและอาหารในลำดับต้น ๆ ได้แก่  

• ตุรกี จำนวน 83 รายการ แบ่งเป็น สารปราบศัตรูพืช (71 รายการ) สารพิษจากเชื้อรา aflatoxins  
(5 รายการ) เชื้อ Salmonella (2 รายการ) สารเคมี (2 รายการ) สารสีที่ไม่ได้รับอนุญาต (1 รายการ) เชื้อไวรัส
ตับอักเสบชนิดเอ (1 รายการ) และส่วนประกอบในอาหารที่ไม่ได้แจ้งไว้ (1 รายการ)  

• อินเดีย จำนวน 40 รายการ สารปราบศัตรูพืช (37 รายการ) สารพิษจากเชื ้อรา aflatoxins  
(1 รายการ) สารเคมี (1 รายการ) และการควบคุมมาตรฐานด้านสุขอนามัย (1 รายการ)  

 
5 ประเทศคู่ค้า โดยไม่รวมประเทศสมาชกิในกลุ่ม EU-27 
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• จีน จำนวน 19 รายการ แบ่งเป็น สารปราบศัตรูพืช (5 
รายการ) การปนเปื้อนจากวัสดุที่ใช้สัมผัสอาหาร (4 รายการ) เชื้อ 
Salmonella (3 รายการ) และการควบคุมมาตรฐานด้านสุขอนามัย 
(3 รายการ) สารเคมี (2 รายการ) โลหะหนัก (1 รายการ) และเชื้อ 
Enterobacteriaceae (1 รายการ) 

• โปแลนด์ จำนวน 16 รายการ แบ่งเป็น เชื้อ Salmonella 
(14 รายการ) การปนเปื้อนจากเศษวัสดุ (1 รายการ) และสารเคมี 
(1 รายการ) 

• ฝรั่งเศส จำนวน 14 รายการ แบ่งเป็น สารปราบศัตรูพืช (8 รายการ) เชื้อ Salmonella (3 รายการ) 
การปนเปื ้อนจากเศษวัสดุ (2 รายการ) และยารักษาโรคสัตว์ในปริมาณสูงเกินกว่าค่า MRL ที่กำหนดไว้  
(1 รายการ)  

• ไทย มีสินค้าที่มีปัญหา จำนวน 3 รายการ แบ่งเป็น สารปราบศัตรูพืช (2 รายการ) และโลหะหนัก  
(1 รายการ) ทั้งนี้ รายละเอียดปรากฎในบทที่ 1 ว่าด้วยสรุปรายงานปัญหาการนำเข้า/ส่งออกสินค้าเกษตรของ
ไทย 
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3) สรุปรายงานปัญหาสารตกค้างในสหภาพยุโรป 
เดือนมกราคม 2564 

 

การตรวจพบสารตกค้างในสินค้าเกษตรและอาหารของสหภาพยุโรป (EU6) ปี 2564  
1. ภาพรวม จากรายงานการแจ้งเตือนสินค้าเกษตรและอาหารที่มีปัญหาของ EU สำหรับเดือนมกราคม 

25647 พบสารตกค้างในสินค้าเกษตรและอาหาร จำนวน 225 รายการ (เดือนธันวาคม 2563 จำนวน 347 
รายการ)  

 

 

 

 

 

 

 

2. รายการตรวจพบสารตกค้างในสินค้าเกษตรและอาหารที่สำคัญสรุปได้ดังนี้   

 
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 (เช่น สาร aflatoxin และสาร ochratoxin เป็นต้น) 
จำนวน 20 รายการ (เดือนธันวาคม 2563 จำนวน 59 รายการ) สินค้าที่มีปัญหาส่วนใหญ่มาจากตุรกี ปากีสถาน 
และอียิปต์  

 2) สารปรุงแต่งอาหารต่าง ๆ8 (food additive) จำนวน 9 รายการ (เดือนธันวาคม 2563 จำนวน 9 รายการ) 
แบ่งเป็น การตรวจพบสารปรุงแต่งอาหาร E210, E211, E300, E1520 ในปริมาณสูง (5 รายการ) สารสีที่ไมไ่ด้
รับอนุญาต Sudan 1, Sudan 4, E110 (3 รายการ) และสารปรุงแต่งอาหารที ่ไม่ได้รับอนุญาต E312 (1 
รายการ)  
 3) สารตกค้างจากโลหะหนัก (heavy metals) จำนวน 8 รายการ (เดือนธันวาคม 2563 จำนวน 13 
รายการ) แบ่งเป็น สารแคดเมียม เงิน และสารปรอท ที่เหลือเป็นสารโลหะหนักอื่น ๆ เช่น อลูมิเนียม ตะกั่ว 
สารหนู   

Heavy Metals (Jan 2021) 

Cadmium Silver Mercury others Total 
2 2 1 3 8 

 4) สารตกค้างจากยาปราบศัตรูพืช (Pesticide residues) (ทั้งที่เกินปริมาณที่ EU กำหนด และที่ไม่
อนุญาตให้ใช้) จำนวน 150 รายการ (เดือนธันวาคม 2563 จำนวน 220 รายการ)  

Pesticide residues (Jan 2021) 

1 acetamiprid and unauthorised substance 
chlorpyrifos-methyl in fresh peppers  

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

2 acetamiprid in peppers (2 รายการ) 39 unauthorised substance chlorpyrifos-methyl in 
spelt  

3 unauthorised substance chlorpyrifos-methyl 
in oranges (4 รายการ)  

40 unauthorised substance chlorpyrifos-methyl in 
grapefruits (3 รายการ) 

4 buprofezin in lemons 41 acrinathrin in fresh peppers 
5 buprofezin and unauthorised substance 

chlorpyrifos in grapefruits 
42 unauthorised substance chlorpyrifos-methyl 

6 chlormequat in pears 43 unauthorised substance dimethoate in chili 
peppers  

 
8 รวมสารปรุงแต่งอาหารสัตว์ (feed additive) ด้วย 

Country of Origin Turkey Pakistan Egypt others Total 

Mycotoxin 
(Jan 2021) 

5 4 4 7 20 
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Pesticide residues (Jan 2021) 

7 cyfluthrin and unauthorised substance 
chlorpyrifos in oranges 

44 unauthorised substance ethylene oxide in 
sesame seeds (34 รายการ) 

8 cypermethrin in peppers  45 unauthorised substance ethylene oxide in 
cereal bars 

9 esfenvalerate and unauthorised substance 
chlorpyrifos-methyl in mandarins (2 รายการ) 

46 unauthorised substance ethylene oxide in 
sesame seeds used in bakery products  

10 ethephon in pineapples  47 flonicamid in peppers   

11 unauthorised substance ethylene oxide in 
organic amaranth 

48 unauthorised substance ethylene oxide in dried 
shallots  

12 prochloraz and unauthorised substances 
chlorpyrifos, fenvalerate and chlorpyrifos-
methyl in mandarines 

49 unauthorised substance ethylene oxide in 
sesame seeds used in different baguettes  

13 prochloraz and unauthorised substance 
chlorpyrifos-methyl in mandarines (8 รายการ) 

50 unauthorised substance ethylene oxide in 
organic hulled sesame seeds used in 
hamburger buns  

14 unauthorised substance ethylene oxide in 
sesame seeds used in various products  

51 unauthorised substance ethylene oxide in 
bakery mix (3 รายการ) 

15 prochloraz and esfenvalerate in mandarines 52 prochloraz and imazalil in mandarins 

16 prochloraz in mandarines (9 รายการ) 53 unauthorised substance ethylene oxide in black 
sesame seeds 

17 prochloraz and buprofezin and unauthorised 
substance chlorpyrifos-methyl in lemons  

54 unauthorised substance ethylene oxide in 
sesame seeds used in sesame seeds sauce  

18 prochloraz and bifenthrin and unauthorised 
substance chlorpyrifos-methyl in mandarines  

55 unauthorised substance ethylene oxide in 
hamburger bread  

19 prochloraz and buprofezin and unauthorised 
substance chlorpyrifos-methyl in mandarines 

56 unauthorised substance ethylene oxide in 
crackers and chickpea cream  

20 unauthorised substance ethylene oxide in 
sesame breadsticks   

57 unauthorised substance ethylene oxide in 
multigrain mini pizza with vegetables  

21 pyridaben, propiconazole and 
difenoconazole and unauthorised substances 
tolfenpyrad and dinotefuran in black tea  

58 pyridaben, lambda-cyhalothrin and 
difenoconazole and unauthorised substances 
chlorpyrifos, tolfenpyrad and dinotefuran in 
black tea 

22 pyridaben and unauthorised substance 
chlorpyrifos-methyl in oranges  

59 unauthorised substance ethylene oxide in 
sesame seeds used in eggplant caviar 

23 pyrimethanil in lemons (3 รายการ) 60 unauthorised substance ethylene oxide in spice 
mix  
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Pesticide residues (Jan 2021) 

24 thiophanate-methyl and unauthorised 
substance chlorpyrifos in pickled vine leaves  

61 unauthorised substance fenvalerate in 
mandarines  

25 too high content of cyanide in food 
supplement  

62 unauthorised substance omethoate in chilli 
peppers  

26 unauthorised substances carbofuran and 
chlorpyrifos in dill   

63 unauthorised substance tricyclazole in 
wholegrain basmati rice  

27 unauthorised substance carbendazim in 
sugar snaps  

64 unauthorised substance carbendazim in rice 

28 unauthorised substance chlorpyrifos in chili 
peppers (2 รายการ)  

65 unauthorised substances carbofuran and 
carbendazim in fresh wing beans  

29 unauthorised substance chlorpyrifos in 
oranges (5 รายการ) 

66 unauthorised substances chlorpyrifos and 
chlorpyrifos-methyl in grapefruits  

30 unauthorised substance chlorpyrifos in 
sesame seeds 

67 unauthorised substances chlorpyrifos and 
fenbutatin oxide in lemons  

31 unauthorised substance chlorpyrifos in 
pomelo (2 รายการ) 

68 unauthorised substances fenvalerate and 
chlorpyrifos-methyl in mandarines  

32 withdrawal from the market of baking mixes, 
containing sesame seeds contaminated with 
ethylene oxide   

69 withdrawal from the market of bakery products, 
containing sesame seeds, contaminated with 
unauthorised substance ethylene oxide  

33 unauthorised substance chlorpyrifos in fresh 
peppers 

70 unauthorised substance chlorpyrifos in black 
sesame seeds 

34 unauthorised substance chlorpyrifos in 
organic argan oil  

71 withdrawal from the market of hummus paprika 
chili containing unauthorised substance 
ethylene oxide 

35 unauthorised substance chlorpyrifos in 
lemons  

72 unauthorised substance chlorpyrifos-methyl in 
navel oranges  

36 withdrawal from the market of organic salted 
and sweet biscuits, containing sesame seeds 
contaminate with unauthorised substance 
ethylene oxide 

73 withdrawal from the market of spicy wok soy 
and sesame sauce, possibly contaminated by 
ethylene oxide 

37 unauthorised substance chlorpyrifos-methyl 
in lemons (7 รายการ) 

74 withdrawal of satay powder, containing sesame 
seeds possibly contaminated with unauthorised 
substance ethylene oxide 
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 5) สารตกค้างจากยาที่ใช้รักษาโรคสัตว์และยาปฏิชีวนะ (Residues of Veterinary medicinal products)  
จำนวน 2 รายการ (เดือนธันวาคม 2563 จำนวน 3 รายการ) ได้แก่ ยารักษาโรคสัตว์ที ่ไม่ได้รับอนุญาต 
phenylbutazone, oxyphenylbutazone (1 รายการ) และยารักษาโรคสัตว์ tulathromycin ในปริมาณเกิน
กว่าค่า MRL ที่กำหนดไว้ (1 รายการ)  
 6) สารตกค้างจากการปนเปื้อนของสารเคมีอื่น ๆ (Chemical contamination) จำนวน 36 รายการ 
(เดือนธันวาคม 2563 จำนวน 43 รายการ) แบ่งเป็นสารตกค้างจากการฉายรังสี วิตามิน D3 และสาร sulphite 
ที ่เหลือเป็นสารตกค้างจากสารเคมีอื ่น  ๆ เช ่น สารไนเตรท สาร tetrahydrocannabinol (THC) สาร 
histamine สาร pyrrolizidine alkaloids และสาร 3-MCPD เป็นต้น 
 

 

 

3. สารตกค้างในสินค้าเกษตรและอาหารจากประเทศไทย พบปัญหาสารตกค้างในสินค้าจากไทย จำนวน 
3 รายการ ได้แก่ สารปราบศัตรูพืช (2 รายการ) และโลหะหนัก (1 รายการ) รายละเอียดปัญหาสารตกค้าง 
อื่น ๆ ของสหภาพยุโรปทั้งหมด และรายละเอียดของสารตกค้างในสินค้าเกษตรและอาหารของไทยสามารถ
ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เวปไซด์ 
https://webgate.ec.europa.eu/rasff-window/portal/   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chemical contamination (other) 
Jan 2021 

irradiation vitamin D3 sulphite others Total 

5 4 3 24 36 

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 ลำดับแรกที่ตรวจพบปัญหาสินค้าในกลุ่มต่าง ๆ ระหว่างเดือน 
ม.ค.-  ธ.ค. 2563 (แบ่งตามประเภทความเสี่ยง)    
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3. กราฟรายเดือน : จำนวนรายการสินค้าที่ทาง EU ตรวจพบว่ามีปัญหาเดือนมกราคม 2564  
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4. กราฟรายเดือน : ประเทศสมาชิก EU 10 ลำดับแรกที่ตรวจพบปัญหาสินค้าในกลุ่มต่าง ๆ เดือนมกราคม 
2564 (แบ่งตามประเภทความเสี่ยง) 
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5. กราฟสะสม : สินค้าจากประเทศไทยที่ EU ตรวจพบว่ามีปัญหาเทียบกับยอดการส่งออกระหว่างเดือน 
มกราคม – ธันวาคม 2562 และ 2563 

จำนวนรายการสินค้าเกษตรจากประเทศไทยที่ EU ตรวจพบว่ามีปัญหาในรายงาน RASFF 
เปรียบเทียบระหว่างเดือนมกราคม - ธันวาคม 2562 และ 2563 

มูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตรของประเทศไทยไป EU  
(ระหว่างเดือนมกราคม - ธันวาคม 2562 และ 2563)  

มูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมการเกษตรของไทยไปตลาด EU ในช่วง
ระหว่างเดือนมกราคม – ธันวาคม 2563 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปี 2562 พบว่า มูลค่าการ
ส่งออกลดลง 433.9 ล้านเหรียญสหรัฐหรือ -12.3% ส่วนจำนวนสินค้าจากไทยที่ถูกทาง EU ตรวจพบว่ามี
ปัญหาตามรายงาน RASFF มีจำนวนเพ่ิมข้ึนจาก 37รายการ เป็น 43 รายการ9   

 
9 จำนวนดังกล่าวไม่รวมสินค้าที่เป็นอปุกรณ์เครื่องใช้ที่สัมผัสกับอาหาร 


