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สรุปรายงานปัญหาการนำเข้า/ส่งออกสินค้าเกษตรของไทย1 
ประจำเดือนมีนาคม 2564  

 ในเดือนมีนาคม 2564 สหภาพยุโรปแจ้งการตรวจพบปัญหาในสินค้าเกษตรและอาหารของไทย จำนวน 4 
รายการ ดังนี้ 

1. รายงานการแจ้งเตือนหรือ Alert notifications (การตรวจสอบสินค้าที่มีการวางขายในท้องตลาดแล้ว) 
พบสินคา้ที่มีปัญหาจากไทย จำนวน 1 รายการ ได้แก่ 

• เยอรมนีตรวจพบสารปรุงแต่งอาหารที่ไม่ได้รับอนุญาต E407 และ E425 ในเยลลี่ถ้วย (jelly mini 
cups) 

2. รายงานการแจ้งข้อมูล หรือ Infomation notifications พบสินค้าที่มีปัญหาจากไทย จำนวน 1รายการ 
ได้แก่ 

• เดนมาร์กตรวจพบสาร sulphite ในมะม่วงกวนคลุกบ๊วย  
3. รายงานการควบคุม ณ ด่านนำเข้า หรือ Border Rejections พบสินค้าที่มีปัญหาจากไทย 2 รายการ 

ได้แก่  
• เยอรมนีตรวจพบสาร histamine ในทูน่ากระป๋อง 
• เยอรมนีตรวจพบการนำเข้าแคบหมู ซึ่งเป็นสินค้าท่ีไม่ได้รับอนุญาต 

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

Alert 
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สรุปรายงานปัญหาสินค้าเกษตรและอาหารในสหภาพยุโรป 

ประจำเดือนมีนาคม 25642 

 1. ภาพรวม ในเดือนมีนาคม 2564 จากรายงานการแจ้งเตือน (Rapid Alert System) ของสหภาพยุโรป 
(EU)3 พบสินค้าเกษตรและอาหารที่มีปัญหา จำนวน 398 รายการ4 แบ่งเป็น สินค้าที่วางขายในท้องตลาดแล้ว 
(Alert notifications) จำนวน 116 รายการ สินค้าที ่ยังไม่ได้วางขายในท้องตลาด (Information notification) 
จำนวน 147 รายการ และสินค้าที่ถูกควบคุม ณ ด่านนำเข้า (Border rejection) จำนวน 135 รายการ  

2. ประเภทสินค้าเกษตรและอาหารทีต่รวจพบปัญหาใน EU แยกรายละเอียดได้ ดังนี้   

 

 1) สินค้านำเข้าที่ถูกตรวจพบสารตกค้างต่าง ๆ จำนวน 225 รายการ (เดือนกุมภาพันธ์ จำนวน 184 
รายการ) ทั้งนี้ รายละเอียดของการตรวจพบสารตกค้างต่าง ๆ ปรากฎในบทสรุปรายงานปัญหาสารตกค้างใน 
EU เดือนมีนาคม 2564 
 2) สินค้านำเข้าที่ถูกตรวจพบการปนเปื้อนของเชื้อจุลินทรีย์หรือสิ่งสกปรกต่าง ๆ จำนวน 86 รายการ 
(เดือนกุมภาพันธ์ จำนวน 72 รายการ) แบ่งเป็น การตรวจพบเชื้อ Salmonella (52 รายการ) เชื้อ Listeria 
monocytogenes (16 รายการ) เชื้อ Escherichia coli (6 รายการ) norovirus (6 รายการ) ปรสิต (3 รายการ) 
อุบัติการณ์ของโรคท่ีเกิดจากอาหาร (2 รายการ) และสารชีวพิษ DSP (1 รายการ) 
 3) สินค้านำเข้าที่ไม่ได้มาตรฐานด้านสุขอนามัยและอื่น ๆ จำนวน 87 รายการ (เดือนกุมภาพันธ์ จำนวน 
64 รายการ) แบ่งเป็น ปัญหาจากการควบคุมมาตรฐานด้านสุขอนามัย จำนวน 51 รายการ การปนเปื้อนจาก
วัสดุที่ใช้สัมผัสอาหาร จำนวน 13 รายการ ส่วนประกอบในอาหารที่ไม่ได้แจ้งไว้  จำนวน 12 รายการ การ
ปนเปื้อนจากเศษวัสดุต่าง ๆ จำนวน 9 รายการ และฉลากสินค้าไม่ถูกต้อง จำนวน 2 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 
ยังไม่รวมข้อมูลที่ 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  

• สเปน แจ้งพบปัญหา จำนวน 28 รายการ แบ่งเป็น 
การตรวจปัญหาจากการควบคุมมาตรฐานด้านสุขอนามัย (18 
รายการ) ปรสิต (3 รายการ) สารพิษจากเชื้อรา aflatoxins (3 
รายการ) สารปรุงแต่งอาหารในปริมาณสูง (2 รายการ) สารปราบ
ศัตรูพืช (1 รายการ) และสารโลหะหนัก (1 รายการ) 

• บัลแกเรีย แจ้งพบปัญหา จำนวน 24 รายการ แบ่งเป็น
สารปราบศัตร ูพ ืช (22 รายการ) และสารพิษจากเช ื ้อรา 
aflatoxins (2 รายการ)  

• อิตาลี แจ้งพบปัญหา จำนวน 18 รายการ แบ่งเป็น สารพิษจากเชื้อรา aflatoxins (9 รายการ)  
ปัญหาจากการควบคุมมาตรฐานด้านสุขอนามัย (4 รายการ) สารสีที ่ไม่ได้รับอนุญาต (2 รายการ) เชื้อ  
Salmonella (1 รายการ) สารโลหะหนัก (1 รายการ) และฉลากสินค้าไม่ถูกต้อง (1 รายการ)  

• เยอรมนี แจ้งพบปัญหา จำนวน 15 รายการ  แบ่งเป็น สารพิษจากเชื้อรา aflatoxins (7 รายการ) เชื้อ 
Salmonella  (4 รายการ) ปัญหาจากการควบคุมมาตรฐานด้านสุขอนามัย (2 รายการ) สารปราบศัตรูพืช (1 
รายการ) และสารเคมี (1 รายการ) 

• ฝรั่งเศส แจ้งพบปัญหา จำนวน 11 รายการ แบ่งเป็น สารพิษจากเชื้อรา aflatoxin (6 รายการ) สาร
ปราบศัตรูพืช (4 รายการ) และยารักษาโรคสัตว์ต้องห้าม (1 รายการ)  
 4. ประเทศคู่ค้า/ประเทศที่สาม5 ที่ถูกตรวจพบปัญหาในสินค้าเกษตรและอาหารในลำดับต้น ๆ ได้แก่  

 
5 ประเทศคู่ค้า โดยไม่รวมประเทศสมาชกิในกลุ่ม EU-27 
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• ตุรก ีจำนวน 63 รายการ แบ่งเป็น สารปราบศัตรูพืช 
(40 รายการ) สารพิษจากเชื ้อรา aflatoxins (10 รายการ) 
สารเคมี (9 รายการ) สารสีในปริมาณสูง (1 รายการ) ยารักษา
โรคสัตว์สูงกว่าค่า MRL ที่กำหนดไว้ (1 รายการ) การควบคุม
มาตรฐานด้านสุขอนามัย (1 รายการ) และการปนเปื้อนจาก
เศษวัสดุ (1 รายการ)  

• อินเดีย จำนวน 31 รายการ แบ่งเป็น สารปราบ
ศัตรูพืช (21 รายการ) สารโลหะหนัก (3 รายการ) การควบคุมมาตรฐานด้านสุขอนามัย (2 รายการ) สารพิษจาก
เชื้อรา aflatoxins (2 รายการ) ยารักษาโรคสัตว์ต้องห้าม (1 รายการ) เชื้อ Salmonella (1 รายการ) และ
ปัญหาฉลากไม่ถูกต้อง (1 รายการ) 

• จีน จำนวน 24 รายการ แบ่งเป็น การปนเปื้อนจากวัสดุที่ใช้สัมผัสอาหาร (8 รายการ) การควบคุม
มาตรฐานด้านสุขอนามัย (6 รายการ) สารโลหะหนัก (3 รายการ) สารปราบศัตรูพืช (3 รายการ) สารพิษจากเชื้อรา 
aflatoxins (1 รายการ) สารสีที่ไม่ได้รับอนุญาต (1 รายการ) ยารักษาโรคสัตว์ต้องห้าม (1 รายการ) และสารเคมี 
(1 รายการ) 

• ฝรั่งเศส จำนวน 22 รายการ แบ่งเป็น เชื้อ Listeria monocytogenes (6 รายการ) norovirus (5 
รายการ) สารปราบศัตรูพืช (5 รายการ) การควบคุมมาตรฐานด้านสุขอนามัย (3 รายการ) สารเคมี (1 รายการ) 
เชื้อ Escherichia coli (1 รายการ) และส่วนประกอบในอาหารที่ไม่ได้แจ้งไว้ (1 รายการ)  

• โปแลนด์ จำนวน 22 รายการ แบ่งเป็น เชื้อ Salmonella (19 รายการ) สารโลหะหนัก (1 รายการ) 
เชื้อ Listeria monocytogenes (1รายการ) และส่วนประกอบในอาหารที่ไม่ได้แจ้งไว้ (1 รายการ)  

• ไทย มีสินค้าท่ีมีปัญหา จำนวน 4 รายการ แบ่งเป็น สารเคมี (2 รายการ) สารปรุงแต่งอาหารที่ไม่ได้รับ
อนุญาต (1 รายการ) และการส่งออกสินค้าที่ไม่ได้รับอนุญาต (1 รายการ) ทั้งนี้ รายละเอียดปรากฎในบทสรุป
รายงานปัญหาการนำเข้า/ส่งออกสินค้าเกษตรของไทย 
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สรุปรายงานปัญหาสารตกค้างในสหภาพยุโรป 
เดือนมีนาคม 2564 

 

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

25647 พบสารตกค้างในสินค้าเกษตรและอาหาร จำนวน 225 รายการ (เดือนกุมภาพันธ์ จำนวน 184 รายการ)  

2. รายการตรวจพบสารตกค้างในสินค้าเกษตรและอาหารที่สำคัญ สรุปได้ดังนี้   

 1) สารพิษจากเชื้อรา หรือสารตกค้าง mycotoxin (อาท ิสาร aflatoxin และสาร ochratoxin) จำนวน 
51 รายการ (เดือนกุมภาพันธ์ จำนวน 36 รายการ) สินค้าที ่มีปัญหาส่วนใหญ่มาจากอิหร่าน ตุรกี และ
ปากีสถาน  

 
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 Iran Turkey Pakistan others Total 

Mycotoxin (Mar 2021) 11 10 4 26 51 

http://europa.eu.int/comm/food/food/rapidalert/archive_en.htm
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 2) สารปรุงแต่งอาหารต่าง ๆ8 (food additive) จำนวน 6 รายการ (เดือนกุมภาพันธ์ จำนวน 4 รายการ) 
แบ่งเป็น สารสีที่ไม่ได้รับอนุญาต E110, E129 (2 รายการ) สรปรุงแต่งอาหารที่ไม่ได้รับอนุญาต E407, E425, 
E300 (2 รายการ) สารสี E110 ในปริมาณสูง (1 รายการ) และสารปรุงแต่งอาหาร E202 ในปริมาณสูง (1 
รายการ)  
 3) สารตกค้างจากโลหะหนัก (heavy metals) จำนวน 14 รายการ (เดือนกุมภาพันธ์ จำนวน 4 
รายการ) แบ่งเป็น สารแคดเมียม สารปรอท สารตะกั่ว และสารโครเมียม  

Heavy Metals (Mar 2021) 

Cadmium Mercury Lead Chromium Total 
7 5 1 1 14 

 4) สารปราบศัตรูพืชตกค้าง (Pesticide residues) (ทั้งที่เกินปริมาณที่ EU กำหนด และที่ไม่อนุญาตให้
ใช้) จำนวน 115 รายการ (เดือนกุมภาพันธ์ จำนวน 107 รายการ)  

Pesticide residues (Mar 2021) 
1 acetamiprid and thiophanate-methyl and 

unauthorised substance carbendazim in pomegranates  
43 unauthorised substance chlorpyrifos-methyl in red 

grapefruits (4 รายการ)  

2 acetamiprid in peppers (2 รายการ) 44 unauthorised substance chlorpyrifos in rubbed dill tips  

3 buprofezin and unauthorised substances chlorpyrifos 
and chlorpyrifos-methyl in grapefruits  

45 unauthorised substance chlorpyrifos-methyl in mandarins (3 
รายการ) 

4 unauthorised substance chlorpyrifos-methyl in kapiya 
peppers   

46 unauthorised substance chlorpyrifos in grapefruits (2 
รายการ) 

5 cypermethrin, metalaxyl and lambda-cyhalothrin and 
unauthorised substances dithiocarbamates and 
iprodione in grape leaves in brine  

47  unauthorised substance chlorpyrifos-methyl in peppers (7 
รายการ) 

6 deltamethrin in fresh plums  48 captan in organic cucumbers 

7 flonicamid in pepper  49 unauthorised substance dimethoate in guavas  

8 flonicamid in peppers  50 unauthorised substance dimethoate in oranges 

9 formetanate in peppers  51 unauthorised substance dithiocarbamates in prickly pears  

10 unauthorised substance ethylene oxide in madras 
curry powder 

52 unauthorised substance ethylene oxide in hulled sesame 
seeds (8 รายการ) 

11 fosthiazate in peppers  53 fosthiazate in baby potatoes   

12 frozen bakery products, containing sesame seeds 
contaminated with ethylene oxide (2 รายการ) 

54 unauthorised substance ethylene oxide in mixed sesame 
seeds and grains  

13 high content of cyanide in organic almond kernels  55 unauthorised substance ethylene oxide in psyllium used in 
chocolate milk bread  

14 high content of cyanide in B17 food supplement  56 unauthorised substance ethylene oxide in buckwheat flour 

15 imazalil in bananas 57 unauthorised substance ethylene oxide in chilli peppers 

16 imazalil in pomegranates (2 รายการ) 58 unauthorised substance ethylene oxide in okras  

17 lambda-cyhalothrin and cyfluthrin and unauthorised 
substance chlorpyrifos in pomegranates 

59 unauthorised substance ethylene oxide in organic black 
sesame seeds  

18 methomyl and lambda-cyhalothrin in aubergines  60 unauthorised substance ethylene oxide in sesame seeds  

 
8 รวมสารปรุงแต่งอาหารสัตว์ (feed additive) ด้วย 
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Pesticide residues (Mar 2021) 
19 prochloraz and unauthorised substances chlorpyrifos-

methyl and fenbutatin oxide in grapefruits  
61 unauthorised substance ethylene oxide in organic lemon 

and ginger bars  
20 prochloraz and unauthorised substance chlorpyrifos-

methyl in red grapefruits  
62 unauthorised substance ethylene oxide in organic ground 

ginger   

21 prochloraz in lemons  63 unauthorised substance ethylene oxide in okra  

22 pyraclostrobin in coral lettuce 64 unauthorised substance ethylene oxide in onion powder 

23 pyridaben in peppers (2 รายการ) 65 unauthorised substance ethylene oxide in ground sumac  

24 pyridaben and etoxazole in peppers 66 unauthorised substance ethylene oxide in peppers  

25 unauthorised substance tolfenpyrad in green tea   67 unauthorised substance iprodione in red grapes  

26 tau-fluvalinate and unauthorised substance 
carbendazim in peppers  

68 quintozene and unauthorised substances chlorpyrifos, 
iprodione, chlorothalonil, triazophos in basil leaves 

27 tebufenpyrad in peppers (2 รายการ) 69 unauthorised substance tricyclazole in basmati rice  

28 thiamethoxam and unauthorised substance 
tricyclazole in basmati rice 

70 unauthorised substance tricyclazole in dried noodles with 
spices  

29 thiamethoxam and unauthorised substances 
carbendazim and tricyclazole in basmati rice (2 
รายการ) 

71 unauthorised substances chlorpyrifos and chlorpyrifos-
methyl in pink grapefruits 

30 thiamethoxam, clothianidin and imidacloprid and 
unauthorised substance chlorpyrifos in ground cumin  

72 unauthorised substances fenvalerate and chlorpyrifos-
methyl in mandarins  

31 thiophanate-methyl in drumsticks (Moringa oleifera)  73 unauthorised substances monocrotophos and acephate in 
drumsticks (Moringa oleifera)  

32 too high content of cyanide in food supplement (2 
รายการ) 

74 vinclozolin and bromopropylate and unauthorised 
substance anthraquinone in organic caraway seeds  

33 unauthorised substance anthraquinone in herb tea  75 unauthorised substance chlorpyrifos in oranges   

34 unauthorised substance carbofuran in goji berries  76 unauthorised substance chlorpyrifos in nashi pears  

35 unauthorised substance carbofuran in long yard beans  77 unauthorised substance chlorpyrifos in fennel seeds 

36 withdrawal from the market of frozen bagels 
containing sesame seeds possibly contaminated with 
ethylene oxide 

78 withdrawal from the market of bread products, containing 
sesame seeds contaminated with ethylene oxide 

37 withdrawal from the market of hummus made from 
sesame seeds contaminated with ethylene oxide  

79 withdrawal from the market of frozen pre-cooked bread, 
containing sesame seeds contaminated with ethylene oxide 

38 withdrawal from the market of nougat containing 
sesame seeds contaminated with ethylene oxide  

80 withdrawal from the market of organic biscuits containing 
sesame seeds contaminated with ethylene oxide 

39 unauthorised substance chlorpyrifos  in oranges (6 
รายการ) 

81 withdrawal from the market of organic tahini potentially 
contaminated with ethylene oxide 

40 unauthorised substance chlorpyrifos in bananas  82 unauthorised substance chlorpyrifos in ground cumin 

41 withdrawal from the market of organic tofu and basil 
ravioli, containing sesame seeds possibly 
contaminated with ethylene oxide  

83 withdrawal from the market of spice mixes with sesame 
seeds from France, possibly contaminated with ethylene 
oxide 

42 unauthorised substance fipronil in aubergines  84 buprofezin and unauthorised substance chlorpyrifos in 
green tea 

 5) สารตกค้างจากยาที ่ใช ้ร ักษาโรคสัตว ์และยาปฏิช ีวนะ  (Residues of Veterinary medicinal 
products) จำนวน 4 รายการ (เดือนกุมภาพันธ์ จำนวน 1 รายการ) ได้แก่ ยารักษาโรคสัตว์ต้องห้าม 
nitrofuran, ranidazole (2 รายการ) และยารักษาโรคสัตว์ enrofloxacin, doxycycline ในปริมาณเกินกว่า
ค่า MRL ที่กำหนดไว้ (2 รายการ)  
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 6) สารตกค้างจากการปนเปื้อนของสารเคมีอื ่น ๆ (Chemical contamination) จำนวน 35 รายการ 
(เดือนกุมภาพันธ์ จำนวน 32 รายการ) แบ่งเป็น สาร sulphite สาร histamine และสาร glycidyl esters ที่
เหลือเป็นสารตกค้างจากสารเคมีอื่น ๆ อาทิ สาร benzo(a)pyrene สาร sildenafil สาร crystal violet และ
สาร iodine  

 
 

 
  
 3. สารตกค้างในสินค้าเกษตรและอาหารจากไทย จำนวน 3 รายการ แบ่งเป็น สารตกค้างจากสารเคมี (2 
รายการ) และสารปราบศัตรูพืช (1 รายการ) รายละเอียดปัญหาสารตกค้างอ่ืน ๆ ของสหภาพยุโรปทั้งหมด และ
รายละเอียดของสารตกค้างในสินค้าเกษตรและอาหารของไทยสามารถศึกษาข้อมูลเพิ ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ 
https://webgate.ec.europa.eu/rasff-window/portal/   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chemical contamination (other) 
Mar 2021 

sulphite histamine glycidyl esters others Total 
5 3 3 24 35 

https://webgate.ec.europa.eu/rasff-window/%20portal/
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กราฟสะสม : จำนวนรายการสินค้าที่สหภาพยุโรป (EU) ตรวจพบว่ามีปัญหาในปี 2564 
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กราฟสะสม : ประเทศสมาชิก EU 10 ลำดับแรกที่ตรวจพบปัญหาสินค้าในกลุ่มต่าง ๆ ระหว่างเดือน ม.ค.-  
มี.ค. 2564 (แบ่งตามประเภทความเสี่ยง)    
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กราฟรายเดือน : จำนวนรายการสินค้าที่ทาง EU ตรวจพบว่ามีปัญหาเดือนมีนาคม 2564  
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กราฟรายเดือน : ประเทศสมาชิก EU 10 ลำดับแรกที่ตรวจพบปัญหาสินค้าในกลุ่มต่าง ๆ เดือนมีนาคม 
2564 (แบ่งตามประเภทความเสี่ยง) 
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กราฟสะสม : สินค้าจากประเทศไทยที่ EU ตรวจพบว่ามีปัญหาเทียบกับยอดการส่งออกระหว่างเดือน
มกราคม - กุมภาพันธ์ 2563 และ 2564 

จำนวนรายการสินค้าเกษตรจากประเทศไทยที่ EU ตรวจพบว่ามีปัญหาในรายงาน RASFF 
เปรียบเทียบระหว่างเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2563 และ 2564 

 
มูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตรของประเทศไทยไป EU  

(ระหว่างเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2563 และ 2564)  

 

มูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมการเกษตรของประเทศไทยไปตลาด EU ในเดือน
มกราคม - กุมภาพันธ์ 2564 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปี 2563 พบว่า มูลค่าการส่งออกลดลง 
38.4 ล้านเหรียญสหรัฐหรือ -9.3% ส่วนจำนวนสินค้าจากไทยที่ถูกทาง EU ตรวจพบว่ามีปัญหาตามรายงาน 
RASFF มีจำนวนเพ่ิมข้ึนจาก 3 รายการ เป็น 6 รายการ9   

 
 

 
9 จำนวนดังกล่าวไม่รวมสินค้าที่เป็นอปุกรณ์เครื่องใช้ที่สัมผัสกับอาหาร 


