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1) สรุปรายงานปัญหาการน าเข้า/ส่งออกสินค้าเกษตรของไทย1 
ประจ าเดือนสิงหาคม 2563  

 ส ำหรับเดือนสิงหำคม 2563 สหภำพยุโรปแจ้งกำรตรวจพบปัญหำในสินค้ำเกษตรและอำหำรของไทย 
จ ำนวน 9 รำยกำร ดังนี้ 

1. รำยงำนกำรแจ้งเตือนหรือ Alert notifications (กำรตรวจสอบสินค้ำที่มีกำรวำงขำยในท้องตลำด 
แล้ว) พบสินคำ้ที่มีปัญหำจำกไทย จ ำนวน 2 รำยกำร ได้แก่  

 เนเธอร์แลนด์ตรวจพบเชื้อ Salmonella ในเนื้อไก่ปรุงแต่งแช่แข็ง 
 เดนมำร์กตรวจพบสำรตกค้ำงจำกสำรปรุงแต่งอำหำรที่ไม่ได้รับอนุญำต (E407-carrageenan) 

และควำมเสี่ยงจำกกำรบริโภคมินิคัพเจลลี่ 
 
 

                                                           
1 ข้อมูลจำก alert notifications , information notifications และ  border rejection (จำกรำยงำน Rapid Alert System ของ EU)  

Alert 
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2. รำยงำนกำรแจ้งข้อมูล หรือ Infomation notifications พบสินค้ำที่มีปัญหำจำกไทย จ ำนวน 3 
รำยกำร ได้แก่ 

 ไอร์แลนด์ตรวจพบเชื้อ Listeria monocytogenes ในไกป่รุงสุกแช่แข็ง 
 สหรำชอำณำจักรตรวจพบเชื้อ Salmonella และเชื้อ Escherichia coli ในใบพลู 
 โปรตุเกสตรวจพบสำรตกค้ำง sulphite ในผักกำดดอง 

3. รำยงำนกำรควบคุม ณ ด่ำนน ำเข้ำหรือ Border Rejections พบสินค้ำที่มีปัญหำจำกไทย จ ำนวน 4 
รำยกำร ได้แก่ 

 สหรำชอำณำจักรตรวจพบปัญหำกำรควบคุมอุณหภูมิอย่ำงไม่เหมำะสมในปลำหมึก (chinese 
splice calamari)   

 สหรำชอำณำจักรตรวจพบปัญหำจำกกำรควบคุมอุณหภูมิอย่ำงไม่เหมำะสมในกุ้งแช่แข็ง 
 ออสเตรียตรวจพบสำรตกค้ำงจำกสำรปรำบศัตรูพืช hexaconazol และ dinotefuran ในพริก 
 อิตำลีตรวจพบสำรตกค้ำงจำกสำรสีที่ไม่ได้รับอนุญำต (E127 - erythrosine) ในเครื่องดื่มรส 

สตอเบอร์รี่ โดยสินค้ำผ่ำนมำทำงประเทศฮ่องกง 
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2) สรุปรายงานปัญหาสินค้าเกษตรและอาหารในสหภาพยุโรป 
ประจ าเดือนสิงหาคม 25632 

2.1 ภาพรวม ในเดือนสิงหำคม 2563 จำกรำยงำนกำรแจ้งเตือน (Rapid Alert System) ของสหภำพ
ยุโรป (EU)3 พบสินค้ำเกษตรและอำหำรที่มีปัญหำ จ ำนวน 260 รำยกำร4 แบ่งเป็น สินค้ำท่ีวำงขำยในท้องตลำด
แล้ว (Alert notifications) จ ำนวน 92 รำยกำร สินค้ำที่ยังไม่ได้วำงขำยในท้องตลำด (Information notification) 
จ ำนวน 114 รำยกำร และสินค้ำที่ถูกควบคุม ณ ด่ำนน ำเข้ำ (Border rejection) จ ำนวน 54 รำยกำร  

2.2 ประเภทสินค้าเกษตรและอาหารทีต่รวจพบปัญหาใน EU แยกรำยละเอียดได้ ดังนี้  
 

 

2.2.1 สินค้ำน ำเข้ำที่ถูกตรวจพบสำรตกค้ำงต่ำง ๆ จ ำนวน 108 รำยกำร (เดือนกรกฎำคม จ ำนวน 
112 รำยกำร) ทั้งนี้ รำยละเอียดของกำรตรวจพบสำรตกค้ำงต่ำง ๆ ปรำกฎในบทที่ 3 ว่ำด้วย สรุปรำยงำนปัญหำ
สำรตกค้ำงใน EU เดือนสิงหำคม 2563 

2.2.2 สินค้ำน ำเข้ำที่ถูกตรวจพบกำรปนเปื้อนของเชื้อจุลินทรีย์หรือสิ่งสกปรกต่ำง ๆ (รวมถึง กำร
ตรวจพบปรสิต ซำกแมลง มูลสัตว์ อำหำรเน่ำเสีย อำหำรเป็นพิษ และ diarrhoeic shellfish poisoning 
ประเภทต่ำง ๆ) จ ำนวน 87 รำยกำร (เดือนกรกฎำคม พบ 108 รำยกำร) แบ่งเป็น กำรตรวจพบเชื้อ Salmonella  
(59 รำยกำร) เชื้อ Listeria monocytogenes (8 รำยกำร) เชื้อ Escherichia coli (6 รำยกำร) เชื้อ Bacillus 
cereus (4 รำยกำร) สำรชีวพิษ DSP (2 รำยกำร) และเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดเอ (2 รำยกำร) ส่วนที่เหลือเป็น
กำรตรวจพบปรสิต norovirus ซำกแมลง และโรคที่เกิดจำกอำหำร (4 รำยกำร)   

                                                           
2 ข้อมูลจำก รำยงำน “Alert notifications” และ “information notifications” (Rapid Alert System) จำก 
http://europa.eu.int/comm/food/food/rapidalert/archive_en.htm) 
3 จำกระบบ Rapid Alert System ของ EU จะรวมกำรแจ้งจำกประเทศนอร์เวย์และไอซ์แลนด์ด้วย 
4 กำรนับจ ำนวน ใช้พื้นฐำนกำรนับ 1 รำยกำรต่อ 1 ประเภทเท่ำนั้น  โดยใช้ รำยกำรแรกที่แจ้งใน  reason for notifying และรำยละเอียดทั้งหมด ยัง
ไม่รวมข้อมูลที่ EU แก้ไขเพิ่มเติมในภำยหลัง           

http://europa.eu.int/comm/food/food/rapidalert/archive_en.htm
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2.2.3 สินค้ำน ำเข้ำที่ไม่ได้มำตรฐำนด้ำนสุขอนำมัยและอ่ืน ๆ จ ำนวน 65 รำยกำร (เดือนกรกฎำคม 
จ ำนวน 67 รำยกำร) แบ่งเป็นปัญหำจำกกำรควบคุมมำตรฐำนด้ำนสุขอนำมัย จ ำนวน 32 รำยกำร (เช่น กำร
ควบคุมอุณหภูมิอย่ำงไม่เหมำะสม บรรจุภัณฑ์ช ำรุดหรือเสี่ยงระเบิด สินค้ำที่ก่อให้เกิดควำมเสี่ยงในกำรบริโภค 
พยำยำมน ำเข้ำอย่ำงผิดกฎหมำย novel food ผู้ประกอบกำรไม่ได้รับอนุญำต ไม่เหมำะให้คนบริโภค และกำร
บันทึกตรวจสอบย้อนกลับไม่ดี เป็นต้น) ปัญหำกำรปนเปื้อนจำกเศษวัสดุต่ำง ๆ จ ำนวน 16 รำยกำร (เช่น เศษ
แก้ว พลำสติก กระดูก เหล็ก ผ้ำ และกระเบื้อง เป็นต้น) ส่วนประกอบในอำหำรที่ไม่ได้แจ้งไว้ จ ำนวน 9 
รำยกำร (เช่น นม ถั่วเหลือง ครัสตำเซีย ถั่วลิสง ไข่ และโปรตีนจำกนม เป็นต้น) กำรปนเปื้อนจำกวัสดุที่ใช้
สัมผัสอำหำร จ ำนวน 5 รำยกำร และฉลำกสินค้ำไม่ถูกต้อง จ ำนวน 3 รำยกำร    

2.3 ประเทศสมาชิก EU-27 ที่ส าคัญที่แจ้งพบสินค้าที่มีปัญหา ณ ด่านน าเข้า (5 อันดับแรก) สรุปได้ดังนี้  
 สหรำชอำณำจักร แจ้งพบสินค้ำที่มีปัญหำ จ ำนวน 15 

รำยกำร แบ่งเป็นกำรตรวจพบปัญหำจำกกำรควบคุมมำตรฐำนด้ำน
สุขอนำมัย (6 รำยกำร) สำรพิษจำกเชื้อรำ aflatoxins (4 รำยกำร) กำร
ปนเปื้อนจำกวัสดุที่ใช้สัมผัสอำหำร (1 รำยกำร) และเชื้อ Salmonella (1 
รำยกำร) ส่วนที่เหลือเป็นสำรปรุงแต่งอำหำรที่ไม่ได้รับอนุญำต สำรปรำบ
ศัตรูพืช และสำรเคมี (3 รำยกำร)  

 สเปน แจ้งพบสินค้ำที่มีปัญหำ จ ำนวน 9 รำยกำร 
แบ่งเป็นสำรพิษจำกเชื้อรำ aflatoxins (3 รำยกำร) ปัญหำจำกกำรควบคุมมำตรฐำนด้ำนสุขอนำมัย (3 
รำยกำร) สำรปรำบศัตรูพืช (2 รำยกำร) และสำรปรุงแต่งอำหำรในปริมำณสูง (1 รำยกำร) 

 เนเธอร์แลนด์ แจ้งพบสินค้ำที่มีปัญหำ จ ำนวน 5 รำยกำร แบ่งเป็นกำรสำรพิษจำกเชื้อรำ 
aflatoxins (2 รำยกำร) เชื้อ Salmonella (2 รำยกำร) และยำรักษำโรคสัตว์ต้องห้ำม (1 รำยกำร)  

 กรีซ แจ้งพบสินค้ำที่มีปัญหำ จ ำนวน 4 รำยกำร  แบ่งเป็นกำรตรวจพบสำรตกค้ำงจ ำพวกสำรพิษ
จำกเชื้อรำ aflatoxins (2 รำยกำร) เชื้อ Salmonella (1 รำยกำร) และเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดเอ (1 รำยกำร)  

 โปแลนด์ แจ้งพบสินค้ำที่มีปัญหำ จ ำนวน 4 รำยกำร แบ่งเป็นกำรตรวจพบปัญหำกำรปนเปื้อน
จำกวัสดุที่ใช้สัมผัสอำหำร (1 รำยกำร) เชื้อรำ (1 รำยกำร) สำรพิษจำกเชื้อรำ aflatoxin (1 รำยกำร) และสำรสี
ในปริมำณสูง (1 รำยกำร)  
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2.4 ประเทศคู่ค้า/ประเทศที่สาม5 ที่ถูกตรวจพบปัญหำในสินค้ำเกษตรและอำหำรในล ำดับต้น ๆ ได้แก่  
 เบลเยียม จ ำนวน 19 รำยกำร แบ่งเป็นเชื้อ 

Salmonella (6 รำยกำร) เชื้อ Listeria monocytogenes 
(2 รำยกำร) เชื้อ Escherichia coli (2 รำยกำร) กำรปนเปื้อน
จำกเศษวัสดุ (2 รำยกำร) ส่วนประกอบในอำหำรที่ไม่ได้แจ้ง
ไว้ (2 รำยกำร) สำรโลหะหนัก (1 รำยกำร) สำรเคมี (1 
รำยกำร) และยำรักษำโรคสัตว์ในปริมำณสูงเกินกว่ำค่ำ MRL 
ที่ก ำหนดไว้ (1 รำยกำร) ส่วนที่เหลือเป็นสินค้ำที่ถูกตรวจพบ
ปัญหำจำกกำรควบคุมมำตรฐำนด้ำนสุขอนำมัย (1 รำยกำร) 
และเชื้อ Bacillus cereus (1 รำยกำร) 

 เนเธอร์แลนด์ จ ำนวน 16 รำยกำร แบ่งเปน็เชื้อ Salmonella (6 รำยกำร) สำรปรำบศัตรูพืช (2 
รำยกำร) ปัญหำจำกกำรควบคุมมำตรฐำนด้ำนสุขอนำมัย (2 รำยกำร) และกำรปนเปื้อนจำกเศษวัสดุ (2 รำยกำร) 
ส่วนที่เหลือเป็นสินค้ำที่ถูกตรวจพบสำรตกค้ำงจำกสำรเคมี (1 รำยกำร) สำรโลหะหนัก (1 รำยกำร) และ  
norovirus (1 รำยกำร)  

 โปแลนด์ จ ำนวน 15 รำยกำร แบ่งเป็นเชื้อ Salmonella (13 รำยกำร) ส่วนประกอบในอำหำร
ที่ไม่ได้แจ้งไว้ (1 รำยกำร) และปัญหำจำกกำรควบคุมมำตรฐำนด้ำนสุขอนำมัย (1 รำยกำร)  

 ตุรก ีจ ำนวน 14 รำยกำร แบ่งเป็นสำรปรำบศัตรูพืช (4 รำยกำร) สำรพิษจำกเชื้อรำ aflatoxins 
(3 รำยกำร) เชื้อ Salmonella (2 รำยกำร) สำรปรุงแต่อำหำรและสำรสีที่ไม่ได้รับอนุญำต (2 รำยกำร) และ
ปัญหำจำกกำรควบคุมมำตรฐำนด้ำนสุขอนำมัย (1 รำยกำร) ส่วนประกอบในอำหำรที่ไม่ได้แจ้งไว้ (1 รำยกำร) 
และเชื้อไวรัสตับชนิดเอ (1 รำยกำร) 

 สเปน จ ำนวน 14 รำยกำร แบ่งเป็นสำรโลหะหนัก (5 รำยกำร) เชื้อ Salmonella (3 รำยกำร) 
ปัญหำจำกกำรควบคุมมำตรฐำนด้ำนสุขอนำมัย (2 รำยกำร) ฉลำกสินค้ำไม่ถูกต้อง (1 รำยกำร) และโรคที่เกิด
จำกอำหำร (1 รำยกำร) สำรปรำบศัตรูพืช (1 รำยกำร) และสำรเคมี (1 รำยกำร)  

 ไทย มีสินค้ำที่มีปัญหำ จ ำนวน 9 รำยกำร แบ่งเป็นปัญหำจำกกำรควบคุมมำตรฐำนด้ำน
สุขอนำมัย  (2 รำยกำร) เชื้อ Salmonella (2 รำยกำร) สำรตกค้ำงจำกสำรสี/สำรปรุงแต่งอำหำรที่ไม่ได้รับ
อนุญำต (2 รำยกำร) สำรปรำบศัตรูพืช (1 รำยกำร) สำรเคมี (1 รำยกำร) และเชื้อ Listeria monocytogenes 
(1 รำยกำร) ทั้งนี้ รำยละเอียดปรำกฎในบทที่ 1 ว่ำด้วยสรุปรำยงำนปัญหำกำรน ำเข้ำ/ส่งออกสินค้ำเกษตรของ
ไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
5 ประเทศคู่ค้ำ โดยไม่รวมประเทศสมำชกิในกลุ่ม EU-27 
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3) สรุปรายงานปัญหาสารตกค้างในสหภาพยุโรป 
เดือนสิงหาคม 2563 

 

การตรวจพบสารตกค้างในสินค้าเกษตรและอาหารของสหภาพยุโปร (EU6) ปี 2563  
1. ภำพรวม จำกรำยงำนกำรแจ้งเตือนสินค้ำเกษตรและอำหำรที่มีปัญหำของ EU ส ำหรับเดือน สิงหำคม 

25637 พบสำรตกค้ำงในสินค้ำเกษตรและอำหำร จ ำนวน 108 รำยกำร (เดือนกรกฎำคม จ ำนวน 112 รำยกำร)  
 

2. รำยกำรตรวจพบสำรตกค้ำงในสินค้ำเกษตรและอำหำรที่ส ำคัญ สรุปได้ดังนี้   

 

2.1. สำรพิษจำกเชื้อรำ หรือสำรตกค้ำง mycotoxin (เช่น สำร aflatoxin และสำร ochratoxin เป็น
ต้น) จ ำนวน 26 รำยกำร (เดือนกรกฎำคม จ ำนวน 35 รำยกำร) สินค้ำที่มีปัญหำส่วนใหญ่มำจำกอำร์เจนตินำ 
ตุรกี และปำกีสถำน  

                                                           
6 ข้อมูลจำกรำยงำน “Alert Notifiction” และ  “information notification” Rapid Alert System  
http://europa.eu.int/comm/food/food/rapidalert/archive_en.htm)  
7 หมำยเหตุ กำรนับจ ำนวนสำรตกค้ำง ใช้พื้นฐำนกำรนับ 1 รำยกำรต่อ 1 ประเภทสำรตกค้ำงเท่ำนั้น  โดยใช้รำยกำรแรกที่แจ้งใน reason for 
notifying และยังไม่รวมกำรปรับแก้ไขหรือยกเลิกภำยหลัง 

Country of Origin Argentina Turkey Pakistan others Total 
Mycotoxin 
(Aug 2020) 

4 3 3 16 26 

http://europa.eu.int/comm/food/food/rapidalert/archive_en.htm
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2.2 สำรปรุงแต่งอำหำรต่ำง ๆ8 (food additive) จ ำนวน 9 รำยกำร (เดือนกรกฎำคม จ ำนวน 15  
รำยกำร) แบ่งเป็นปัญหำจำกสำรสีที่ไม่ได้รับอนุญำต E123, E127, Sudan 1 (3 รำยกำร) สำรปรุงแต่งอำหำรที่
ไม่ได้รับอนุญำต E407, E954 (3 รำยกำร) สำรสี E100, E110 ในปริมำณสูง (2 รำยกำร) และสำรปรุงแต่ง
อำหำร E476 ในปริมำณสูง (1 รำยกำร) 

2.3 สำรตกค้ำงจำกโลหะหนัก (heavy metals) จ ำนวน 10 รำยกำร (เดือนกรกฎำคม จ ำนวน 14 
รำยกำร) แบ่งเป็นสำรตกค้ำงจำกสำรปรอท สำรแคดเมียม และสำรหนู  

Heavy Metals (Aug 2020) 

Mercury Cadmium Arsenic Total 
5 3 2 10 

2.4 สำรตกค้ำงจำกยำปรำบศัตรูพืช (Pesticide residues) (ทั้งที่เกินปริมำณที่ EU ก ำหนด และที่ไม่
อนุญำตให้ใช้) จ ำนวน 18 รำยกำร (เดือนกรกฎำคม จ ำนวน 19 รำยกำร)  

Pesticide residues (Aug 2020) 
1 ethephon in pineapple 10 unauthorised substance tolfenpyrad in green tea 
2 unauthorised substance prometryn in 

parsley leaf bundle 
11 chlorpyrifos and unauthorised substance carbaryl 

in mangoes   
3 flonicamid in yellow and green sweet 

peppers 
12 chlorpyrifos in red grapes 

4 acetamiprid in pepper 13 buprofezin in sweet and chilli peppers  
5 acetamiprid and lambda-cyhalothrin in 

green tea 
14 methomyl in green asparagus  

6 pirimiphos-methyl, pyridaben,  
acetamiprid  and formetanate in peppers 

15 unauthorised substances carbendazim and 
tricyclazole  in rice  

7 pyridaben in peppers 16 flonicamid in yellow and green sweet peppers  
8 unauthorised substances hexaconazole 

and dinotefuran in chillies 
17 fumonisins in corn flour  

9 chlorpyrifos in frozen curry leaves  18 flonicamid in strawberries 

2.5 สำรตกค้ำงจำกยำที่ใช้รักษำโรคสัตว์และยำปฏิชีวนะ (Residues of Veterinary medicinal 
products) จ ำนวน 4 รำยกำร (เดือนกรกฎำคม จ ำนวน 0 รำยกำร) แบ่งเป็น สำรตกค้ำงจำกยำรักษำโรคสัตว์ 
sulfadimethoxine, fenbendazole, dihydrostreptomycin ในปริมำณเกินกว่ำค่ำ MRL ที่ก ำหนดไว้ (3 
รำยกำร) และสำรตกค้ำงจำกยำรักษำโรคสัตว์ต้องห้ำม nitrofuran (1 รำยกำร)   

2.6 สำรตกค้ำงจำกกำรปนเปื้อนของสำรเคมีอ่ืนๆ (Chemical contamination) จ ำนวน 41 รำยกำร 
(เดือนกรกฎำคม จ ำนวน 29 รำยกำร) แบ่งเป็นสำรตกค้ำงจำกสำร sulphite สำร piperine และสำร glycidyl 
esters ที่เหลือเป็นสำรตกค้ำงจำกสำรเคมีอ่ืนๆ เช่น สำร 3-MCPD  สำร trans fatty acide และสำร pyrrolizidine 
alkaloids เป็นต้น 

                                                           
8 รวมสำรปรุงแต่งอำหำรสัตว์ (feed additive) ด้วย 

Chemical contamination (other) Aug 2020 
sulphite piperine glycidyl esters others Total 

8 4 4 25 41 



8 
 

 

3. สำรตกค้ำงในสินค้ำเกษตรและอำหำรจำกประเทศไทย จ ำนวน 4 รำยกำร ได้แก่ สำรสีและสำรปรุง
แต่งอำหำรที่ไม่ได้รับอนุญำต (2 รำยกำร) สำรปรำบศัตรูพืช (1 รำยกำร) และสำรเคมี  (1 รำยกำร) ส ำหรับ
รำยละเอียดปัญหำสำรตกค้ำงอ่ืน ๆ ของสหภำพยุโรปทั้งหมด และรำยละเอียดของสำรตกค้ำงในสินค้ำเกษตร
และอำหำรของไทยสำมำรถศึกษำข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เวปไซด์  
https://webgate.ec.europa.eu/rasff-window/portal/   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://webgate.ec.europa.eu/rasff-window/portal/
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1. กราฟสะสม : จ านวนรายการสินค้าที่สหภาพยุโรป (EU) ตรวจพบว่ามีปัญหาในปี 2563 
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2. กราฟสะสม : ประเทศสมาชิก EU 10 ล าดับแรกที่ตรวจพบปัญหาสินค้าในกลุ่มต่าง ๆ ระหว่างเดือน 
ม.ค.-  ส.ค. 2563 (แบ่งตามประเภทความเสี่ยง)      
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3. กราฟรายเดือน : จ านวนรายการสินค้าที่ทาง EU ตรวจพบว่ามีปัญหาเดือนสิงหาคม 2563  
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4. กราฟรายเดือน : ประเทศสมาชิก EU 10 ล าดับแรกที่ตรวจพบปัญหาสินค้าในกลุ่มต่าง ๆ เดือนสิงหาคม 
2563 (แบ่งตามประเภทความเสี่ยง)  
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5. กราฟสะสม : สินค้าจากประเทศไทยที่ EU ตรวจพบว่ามีปัญหาเทียบกับยอดการส่งออกระหว่างเดือน 
มกราคม - กรกฎาคม 2562 และ 2563 

จ านวนรายการสินค้าเกษตรจากประเทศไทยที่ EU ตรวจพบว่ามีปัญหาในรายงาน RASFF 

เปรียบเทียบระหว่างเดือนมกราคม - กรกฎาคม 2562 และ 2563 
มูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตรของประเทศไทยไป EU  

(ระหว่างเดือนมกราคม - กรกฎาคม 2562 และ 2563)  

มูลค่ำกำรส่งออกสินค้ำเกษตรกรรมและอุตสำหกรรมกำรเกษตรของประเทศไทยไปตลำด EU 
ในช่วงระหว่ำงเดือนมกรำคม - กรกฎำคม 2563 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลำเดียวกันในปี 2562 พบว่ำ มูลค่ำ
กำรส่งออกลดลงถึง 310.5 ล้ำนเหรียญสหรัฐหรือ -14.7% ส่วนจ ำนวนสินค้ำจำกไทยที่ถูกทำง EU ตรวจพบว่ำ
มีปัญหำตำมรำยงำน RASFF มีจ ำนวนลดลงจำก 20 รำยกำร เหลือ 15 รำยกำร9    

                                                           
9 จ ำนวนดังกล่ำวไม่รวมสินค้ำที่เป็นอปุกรณ์เครื่องใช้ที่สัมผัสกับอำหำร 


