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สรุปรายงานปัญหาการนำเข้า/ส่งออกสินค้าเกษตรของไทย1 
ประจำเดือนพฤษภาคม 2564  

 ในเดือนพฤษภาคม 2564 สหภาพยุโรปแจ้งการตรวจพบปัญหาในสินค้าเกษตรและอาหารของไทย จำนวน 
6 รายการ ดังนี้ 

1. รายงานการแจ้งเตือนหรือ Alert notifications (การตรวจสอบสินค้าที่มีการวางขายในท้องตลาดแล้ว) 
พบสินคา้ที่มีปัญหาจากไทย จำนวน 2 รายการ ได้แก่ 

• เนเธอร์แลนด์ตรวจพบสารตกค้างจากสารปราบศัตรูพืช Ethylene oxide ในผงเครื่องเทศจีน  
• เนเธอร์แลนด์ตรวจพบสารตกค้างจากสารปราบศัตรูพืช Ethylene oxide ในสมุนไพร/เครื่องเทศ 

2. รายงานการแจ้งข้อมูล หรือ Infomation notifications พบสินค้าที่มีปัญหาจากไทย จำนวน 4 รายการ 
ได้แก่ 

• ออสเตรียตรวจพบชาที่มีส่วนผสมของใบและผลมะขามแขก ซึ่งไม่ได้รับอนุญาตให้วางจำหน่ายใน
ตลาด (2 รายการ) 

• ออสเตรียตรวจพบชาที่เหมาะสมสำหรับการบริโภค 
• ออสเตรียตรวจพบสารตกค้างจากสารปราบศัตรูพืช chlorpyrifos ในโหระพา 

3. รายงานการควบคุม ณ ด่านนำเข้า หรือ Border Rejections ไมพ่บสินค้าจากไทยในเดือนนี้ 

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

Alert 
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สรุปรายงานปัญหาสินค้าเกษตรและอาหารในสหภาพยุโรป 
ประจำเดือนพฤษภาคม 25642 

 1. ภาพรวม ในเดือนพฤษภาคม 2564 จากรายงานการแจ้งเตือน (Rapid Alert System) ของสหภาพ
ยุโรป (EU)3 พบสินค้าเกษตรและอาหารที่มีปัญหา จำนวน 387 รายการ4 แบ่งเป็น สินค้าท่ีวางขายในท้องตลาด
แล้ว (Alert notifications) จำนวน 94 รายการ สินค้าที่ยังไม่ได้วางขายในท้องตลาด (Information notification) 
จำนวน 148 รายการ สินค้าที่ถูกควบคุม ณ ด่านนำเข้า (Border rejection) จำนวน 144 รายการ และการ
แจ้งข่าว (news) จำนวน 1 รายการ 

2. ประเภทความเสี่ยงของสินค้าเกษตรและอาหารทีถู่กตรวจพบปัญหาใน EU แยกรายละเอียดได้ ดังนี้   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 ข้อมูลจากรายงาน 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           

ประเภทความเสี่ยง 
(hazard categories) 

จำนวน 
(รายการ) 

สารพิษจากเชื้อรา (mycotoxins) 48 
จุลินทรีย์ที่ไม่ก่อโรค 4 
ปัญหาไม่แน่นอนอ่ืน ๆ  0 
คุณภาพอาหารเชิงประสาทสัมผัส 0 
ปรสิต 1 
จุลินทรีย์ก่อโรค 75 
สารตกค้างจากสารปราบศัตรูพืช 98 
การฉายรังสี 2 
สารตกค้างจากยารักษาโรคสัตว์ 3 
การปลอมแปลงอาหาร 0 
วัตถุเติมในอาหารสัตว์ 1 
บรรจุภัณฑ์ชำรุด/ไม่ถูกต้อง 0 
การควบคุมไม่ดีพอ/ไม่เพียงพอ 0 
ไม่มีการระบุประเภทความเสี่ยง 87 

ประเภทความเสี่ยง 
(hazard categories) 

จำนวน 
(รายการ) 

GMO / novel food  9 
โรคสมองอักเสบแบบติดต่อได้ (TSEs) 0 
สารก่อภูมิแพ้ 3 
สารปนเปื้อนชีวภาพ 9 
สารชีวพิษอ่ืน ๆ 1 
การปนเปื้อนจากสารเคมีอื่น ๆ 1 
วัตถุผสม (composition) 9 
วัตถุเจือปนอาหาร 9 
การปนเปื้อนจากเศษวัสดุ 2 
สารตกค้างจากสารโลหะหนัก 14 
สารปนเปื้อนในอุตสาหกรรม 5 
ปัญหาฉลากอาหาร 0 
การปนเปื้อนจากวัสดุที่สัมผัสอาหาร 6 

http://europa.eu.int/comm/food/food/rapidalert/archive_en.htm
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3. ประเทศสมาชิก EU-27 ที่สำคัญที่แจ้งพบสินค้าที่มีปัญหา ณ ด่านนำเข้า (5 อันดับแรก) ได้แก่  

• สเปน  

• เยอรมนี  

• บัลแกเรีย 

• เนเธอร์แลนด์  

• โปแลนด์ 
 
 
4. ประเทศคู่ค้าที่สำคัญของสหภาพยุโรป5 จากสถิติปี 2563 (5 อันดับแรก) ที่ถูกตรวจพบปัญหา ได้แก่  

• สหราชอาณาจักร (ร้อยละ 12.7)  

• บราซิล (ร้อยละ 9.3)  

• สหรัฐอเมริกา (ร้อยละ 7.8)  

• ยูเครน (ร้อยละ 4.9)  

• จีน (ร้อยละ 4.2)  
 
 

•  ไทย มีสินค้าท่ีถูกตรวจพบปัญหา จำนวน 6 รายการ แบ่งเป็น ปัญหาสารตกค้างจากสารปราบศัตรูพืช 
(3 รายการ) สินค้าไม่ได้รับอนุญาตให้วางจำหน่ายในตลาด (2 รายการ) และชาที่ไม่เหมาะให้มนุษย์บริโภค  
(1 รายการ) ทั้งนี้ รายละเอียดปรากฎในบทสรุปรายงานปัญหาการนำเข้า/ส่งออกสินค้าเกษตรของไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5 ประเทศคู่ค้า โดยไม่รวมประเทศสมาชกิในกลุ่ม EU-27 
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สรุปรายงานปัญหาสารตกค้างในสหภาพยุโรป 
เดือนพฤษภาคม 2564 

 

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

25647 พบสารตกค้างในสินค้าเกษตรและอาหาร จำนวน 189 รายการ (เดือนเมษายน จำนวน 137 รายการ)  

2. รายการตรวจพบสารตกค้างในสินค้าเกษตรและอาหารที่สำคัญสรุปได้ดังนี้   

 1) สารพิษจากเชื้อรา หรือสารตกค้าง mycotoxin (อาท ิสาร aflatoxin และสาร ochratoxin) จำนวน   
48 รายการ (เดือนเมษายน จำนวน 40 รายการ) แบ่งเป็น การตรวจพบสารตกค้าง mytocotoxin ในถั่ว 
ผลิตภัณฑ์จากถั่ว และเมล็ดพืช (24 รายการ) ผักและผลไม้ (9 รายการ) ธัญพืชและผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ (6 
รายการ) สมุนไพรและเครื่องเทศ (4 รายการ) อื่น ๆ (5 รายการ)  

 
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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 2) สารปรุงแต่งอาหารต่าง ๆ8 (food additive) จำนวน 6 รายการ (เดือนเมษายน จำนวน 4 รายการ) 
แบ่งเป็น สารสี Sudan 1, Sudan 4, Rhodamine B และสารปรุงแต่งอาหาร B210, E110, E120 
 3) สารตกค้างจากโลหะหนัก (heavy metals) จำนวน 14 รายการ (เดือนเมษายน จำนวน 8 รายการ) 
แบ่งเป็น สารแคดเมียม สารปรอท สารตะก่ัว และสารหน ู 

Heavy Metals (May 2021) 

Cadmium Mercury Lead Arsenic Total 
5 4 4 1 14 

 4) สารปราบศัตรูพืชตกค้าง (Pesticide residues) (ทั้งที่เกินปริมาณที่ EU กำหนด และที่ไม่อนุญาตให้
ใช้) จำนวน 98 รายการ (เดือนเมษายน จำนวน 69  รายการ) แบ่งเป็น การตรวจพบสารปราบศัตรูพืชในผัก
และผลไม้ (78 รายการ) สมุนไพรและเครื่องเทศ (9 รายการ) ถั่ว ผลิตภัณฑ์จากถั่ว และเมล็ดพืช (4 รายการ) 
ธัญพืชและผลิตภัณณฑ์เบเกอรี่ (2 รายการ) โกโก้และผลิตภัณฑ์โกโก้ (2 รายการ) วัตถุเจือปนอาหาร /สารปรุง
แต่งรสกลิ่นรสอาหาร (1 รายการ) ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม (1 รายการ) อาหารสัตว์เลี้ยง (1 รายการ)  
 5) สารตกค้างจากยาที ่ใช ้ร ักษาโรคสัตว ์และยาปฏิช ีวนะ  (Residues of Veterinary medicinal 
products) จำนวน 3 รายการ (เดือนมีนาคม จำนวน 3 รายการ) ได้แก่ สารตกค้างจากยารักษาโรคสัตว์
ต้องห้าม Nitrofuran (1 รายการ) ยารักษาโรคสัตว์ที่ไม่ได้รับอนุญาต Cristal Violet (1 รายการ) และยารักษา
โรคสัตว์ Moloxicam ในปริมาณเกินกว่าค่า MRL ที่กำหนดไว้ (1 รายการ)  
 6) สารตกค้างจากการปนเปื้อนของสารเคมีอื่น ๆ (Chemical contamination) จำนวน 20 รายการ 
(เดือนเมษายน จำนวน 13 รายการ) แบ่งเป็น สาร sulphite สาร benzo(a)pyrene และการฉายรังสี ที่เหลือ
เป็นสารตกค้างจากสารเคมีอื ่น ๆ อาทิ สาร sildenafil สาร sibutramine สาร 3-MCPD และสาร Non-
dioxin-like polychlorobifenyls เป็นต้น  

 
 

 
  
 3. สารตกค้างในสินค้าเกษตรและอาหารจากไทย จำนวน 3 รายการ คือ สารตกค้างจากสารปราบศัตรูพืช 
Ethylene oxide และ chlorpyrifos รายละเอียดปัญหาสารตกค้างอื ่น ๆ ของสหภาพยุโรปทั้งหมด และ
รายละเอียดของสารตกค้างในสินค้าเกษตรและอาหารของไทยสามารถศึกษาข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่เว็บไซต์  
https://webgate.ec.europa.eu/rasff-window/portal/   
 

  

 

 
8 รวมสารปรุงแต่งอาหารสัตว์ (feed additive) ด้วย 

Chemical contamination (other) 
May 2021 

sulphite benzo(a)pyrene radiation others Total 
6 2 2 10 20 

https://webgate.ec.europa.eu/rasff-window/%20portal/
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กราฟสะสม : สินค้าจากประเทศไทยที่สหภาพยุโรป (EU) ตรวจพบว่ามีปัญหาเทียบกับยอดการส่งออก
ระหว่างเดือนมกราคม - เมษายน 2563 และ 2564 

จำนวนรายการสินค้าเกษตรจากประเทศไทยที่ EU ตรวจพบว่ามีปัญหาในรายงาน RASFF 
เปรียบเทียบระหว่างเดือนมกราคม - เมษายน 2563 และ 2564 

มูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตรของประเทศไทยไป EU (ไม่รวมสหราชอาณาจักร) 
(ระหว่างเดือนมกราคม - เมษายน 2563 และ 2564)  

 

มูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตรกรรม และอุตสาหกรรมการเกษตรของประเทศไทยไปตลาด EU ในเดือน
มกราคม - เมษายน 2564 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปี 2563 พบว่า มูลค่าการส่งออกเพ่ิมขึ้น 48 
ล้านเหรียญสหรัฐหรือ 6% ส่วนจำนวนสินค้าจากไทยที่ถูกทาง EU ตรวจพบว่ามีปัญหาตามรายงาน RASFF มี
จำนวนเพ่ิมข้ึนจาก 7 รายการ เป็น 12 รายการ9   

 

 
9 จำนวนดังกล่าวไม่รวมสินค้าที่เป็นอปุกรณ์เครื่องใช้ที่สัมผัสกับอาหาร 


