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ข่าวสารด้านการเกษตรสหภาพยุโรป 

สรุปรำยงำนจำกระบบแจ้งเตือนภัยด้ำนอำหำร 
ของสหภำพยุโรป (RASFF) ปี 2563  

1.  ภำพรวม  
  ในปี 2563 สหภาพยุโรปได้แจ้งเตือนการตรวจพบปัญหาในสินค้า
เกษตรและอาหาร ผ่าน Rapid Alert System for Food and Feed (RASFF) 
จ านวน 3,795 รายการ (ลดลงจากปี 2562 จ านวน 4,034 รายการ) 
แบ่งเป็น สินค้าที่วางขายในท้องตลาดแล้ว (Alert notifications) จ านวน 
1,401 รายการ สินค้าที่ยังไม่ ได้วางขายในท้องตลาด ( Information 
notifications) จ านวน 1,350 รายการ และสินค้าที่ถูกควบคุม ณ ด่านน าเข้า 
(Border rejection) จ านวน 1,044 รายการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สินค้ำเกษตรและอำหำรที่ถูกแจ้งพบปัญหำมำกที่สุด 
 

สถานการณ์ | กฎระเบียบ | แนวโน้มในตลาดอาหารและสินค้าเกษตรยุโรป 

 688 รำยกำร 
ถั่ว ผลิตภัณฑ์จำกถ่ัว    
   และเมล็ดพืช  

 516 รำยกำร 
 ผักและผลไม้  

 448 รำยกำร 
      เนื้อสัตว์ปีก 
  และผลิตภัณฑ์ 

       245 รำยกำร 
       ปลำและผลิตภัณฑ ์

2.  ประเภทควำมเสี่ยงของสินค้ำเกษตรและอำหำร 
 1) ปัญหำสำรตกค้ำงต่ำง ๆ จ านวน 1,856 รายการ (เพิ่มขึ้นจากปี 
2562 จ านวน 1,724 รายการ) แบ่งเป็น 

-- สำรพิษจำกเชื้อรำ (mycotoxin) จ านวน 418 รายการ ส่วนใหญ่
เป็นสินค้าที่มาจากประเทศตุรกี (104 รายการ) สหรัฐอเมริกา (52 รายการ) 
และอินเดีย (42 รายการ) 

- สำรปรุงแต่งอำหำรที่ไม่ได้รับอนุญำตหรือสำรปรุงแต่งอื่น ๆ  
(ท่ีเกินปริมาณที่สหภาพยุโรปก าหนด) จ านวน 137 รายการ 

- สำรโลหะหนัก จ านวน 121 รายการ อาทิ สารปรอท สาร 
แคดเมียม และสารตะกั่ว 

- ยำปรำบศัตรูพืช (ทั้งที่เกินปริมาณที่สหภาพยุโรปก าหนดและ 
ที่ไม่อนุญาตให้ใช้) จ านวน 798 รายการ 

- ยำรักษำโรคสัตว์ จ านวน 27 รายการ อาทิ ยาปฏิชีวนะต้องห้าม 
(11 รายการ) ยาปฏิชีวนะในปริมาณเกินกว่าค่า MRL (10 รายการ)  
ยาปฏิชีวนะท่ีไม่ได้รับอนุญาต (5 รายการ) และยาปฏิชีวนะในปริมาณสูง 
(1 รายการ) 

- กำรปนเปื้อนของสำรเคมีและสำรอื่น ๆ จ านวน 355 รายการ 
อาทิ sulphite, 2,4-dinitrophenol (DNP) และ tetrahydrocannbinol 
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 2) ปัญหำจำกกำรปนเปื้อนของเชื้อจุลินทรีย์หรือสิ่งสกปรกต่ำงๆ
จ านวน 1,160 รายการ (ลดลงจากปี 2562 จ านวน 1,345 รายการ) 
แบ่งเป็น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3) สินค้ำน ำเข้ำที่ไม่ได้มำตรฐำนสุขอนำมัยและอื่น ๆ จ านวน 779 
รายการ (ลดลงจากปี 2562 จ านวน 965 รายการ) แบ่งเป็น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.  ประเทศสมำชิกสหภำพยุโรปที่แจ้งพบสินค้ำที่มีปัญหำ ณ ด่ำนน ำเข้ำ 
(border rejection) มำกที่สุด 5 อันดับแรกในปี 2563 ได้แก่ 
 

4.  ประเทศที่สำมที่สหภำพยุโรปตรวจพบสินค้ำเกษตรและอำหำร ที่มี
ปัญหำมำกที่สุดในปี 2563 และปัญหำส ำคัญท่ีตรวจพบ ได้แก่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.  สหภำพยุโรปตรวจพบสินค้ำเกษตรและอำหำรน ำเข้ำจำกไทย 
จ านวน 44 รายการ (ล าดับที่  17) แบ่งเป็น เช้ือ Salmonella (10 
รายการ) ยาปราบศัตรูพืชตกค้าง (9 รายการ) สารปรุง แต่งอาหาร/สารสี
ที่ไม่ได้รับอนุญาต (5 รายการ) สารโลหะหนัก (5 รายการ) สารเคมี  
(4 รายการ) และปัญหาการควบคุมมาตรฐานด้าน สุขอนามัย (3 รายการ) 
ที่เหลือเป็นสินค้าที่ถูกตรวจพบส่วนประกอบใน อาหารที่ไม่ได้แจ้งไว้ 
ฉลากสินค้าไม่ถูกต้อง และเชื้อจุลินทรีย์อื่น ๆ (8 รายการ) 

   

ปัญหำกำรปนเปื้อนของเชื้อจุลินทรีย ์หรือสิ่ง
สกปรกต่ำงๆ 

จ ำนวนรำยกำร 

เช้ือ Salmonella 764 

เช้ือ Listeria monocytogene 141 

เช้ือ Escherichia coli 69 
norovirus 55 
เช้ือรา 29 
อื่นๆ (เช่น ปรสิต ซากแมลง มูลสัตว์ อาหารเน่า
เสีย อาหารเป็นพิษ)  

102 

รวมทั้งหมด 1,160 

 

สินค้ำที่ไม่ได้มำตรฐำนสุขอนำมยัและอ่ืนๆ จ ำนวนรำยกำร 

ปัญหาจากการควบคุมมาตรฐาน 
ด้านสุขอนามยั 

370 

ปัญหาจากส่วนประกอบในอาหารที่ไม่ได้แจ้งไว้ 155 
การปนเปื้อนจากเศษวัสด ุ 126 
การปนเปื้อนจากวัสดุที่ใช้สัมผัสอาหาร 97 
ฉลากสินค้าไม่ถูกต้อง 31 

รวมทั้งหมด 779 

 

 1. สหรำชอำณำจักร 184 รำยกำร 

2. บัลแกเรีย 180 รำยกำร 

3. เนเธอร์แลนด์ 127 รำยกำร 

4. เยอรมนี 123 รำยกำร 

5. สเปน 104 รำยกำร 

1. อินเดีย 427 รำยกำร ส่วนใหญ่เป็นปัญหาสารตกค้าง 
จากยาปราบศัตรูพืช (321 รายการ) 

2. ตุรก ี372 รำยกำร ส่วนใหญ่เป็นปัญหาสารตกค้างจาก 
ยาปราบศัตรูพืช (192 รายการ) 

3. โปแลนด์ 351 รำยกำร ส่วนใหญ่เป็นปัญหาจากเชื้อ 
Salmonella (279 รายการ) 

4. ฝรั่งเศส 227 รำยกำร ส่วนใหญ่เป็นปัญหาจากเชื้อ 
Salmonella (42 รายการ) 

5. เนเธอร์แลนด์ 201 รำยกำร ส่วนใหญ่เป็นปัญหาจาก 
เชื้อ Salmonella (37 รายการ) 

 17 รำยกำร 
ผักและผลไม้  

 5 รำยกำร 
 สมุนไพรและ 
  เครื่องเทศ  

 5 รำยกำร 
 ปลำหมึกและ 
   ผลิตภัณฑ์ 

    4 รำยกำร 
 เนื้อสัตว์ปีกและ 
                       ผลิตภัณฑ์ 

สินค้ำหมวดอื่นๆ 13 รำยกำร (เช่น ปู ปลา น้ ามันร าข้าว เครื่องดื่มไมม่ี 
แอลกอฮอล์ อาหารปรุงแต่ง ของว่าง เป็นต้น)  


